
Jegyzőkönyv 
 

 
 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. szeptember 20-án 

tartott rendkívüli nyílt üléséről.     
 
Jelen voltak: Gémes László polgármester 
  Lukács Istvánné képviselő 
  R. Nagy Mihály képviselő 
  Tóth Péter képviselő 
  Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető  
Bernáth Ildikó pályázó 
Bucsányi László bizottsági tag 
 

 

 

 

   

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitotta. Bari Tiborné és Szabó Tibor bejelentette távolmaradását. A jegyzőkönyv 
vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Vigh-
Molnár Henriett és R. Nagy Mihály képviselőket.  
Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
132/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és R. Nagy 
Mihály képviselőket bízta meg. 
  

 

Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat (1. sz. melléklet), mivel 
annak módosítására más javaslat nem volt, kérte elfogadását.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
133/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

Határozat 
 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 
NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási     Gémes László 

      Intézmény alapdokumentumainak megtárgyalása     polgármester 

 

     2./ Egyéb előterjesztések 

 
 
 

1./ Napirend 
 

Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 
alapdokumentumainak megtárgyalása 

 

 

Gémes László polgármester elmondta, az anyagot az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta, véleményezte. Felkérte Lukács Istvánné bizottsági elnököt, 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta az iskola dokumentumait. Az ülésen az iskola igazgatója 
beszámolt az anyag készítéséről. A művészetoktatási intézmény iratanyagát kellett 
még elkészíteni, majd azok véleményezésre kerültek. A zenei, illetve a néptánc 
szakértők az adott tanszak pedagógiai programját, valamint az iskola 
dokumentumait kiváló minősítéssel látták el.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a bizottság elnökének ismertetését.  
 
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése az SZMSZ-szel kapcsolatban? (2. sz. melléklet)  
 
Bernáth Ildikó igazgató saját és a tantestület nevében megköszönte, hogy haladékot 
kaptak a dokumentumok teljes körű összeállítására.  
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadásra javasolta. 
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Gémes László polgármester kérte, aki a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 
alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
134/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta ezen jegyzőkönyv mellékleteként csatolt  
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Bernáth Ildikó iskola igazgató. 

 
 
Gémes László polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése a Házirenddel 
kapcsolatban? (3. sz. melléklet) 
 
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, az anyagot elfogadásra javasolja, viszont 
nem ért egyet azzal, hogy a házirend nem tartalmazhat olyan szabályozást, ami a 
gyermekek iskolán kívüli viselkedésre utal. Régen ezt meg lehetett tenni, ma már 
erről törvény rendelkezik.  
 
Tóth Péter képviselő kérte, hogy az anyag 3. pontjában javítsák ki a hatályba lépés 
időpontját 2011-re. Kérése, hogy a testületi ülés anyagát írásban kapják meg. 
Megkérdezte, hogyan tudják azt ellenőrizni, hogy a gyereknél van-e mobil telefon, 
illetve MP-lejátszó?  
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, a házirendben évek óta lefektetett pont, hogy a 
tanuló mobiltelefont, illetve MP-lejátszót nem vihet az iskolába. A telefonnal 
kapcsolatban voltak visszaélések. Használatának korlátozását nem tehetik meg, 
hiszen az törvényellenes lenne, az iskola csak felszólíthatja a tanulót. Mobiltelefont 
az órára bevinni tilos, amennyiben észlelhető a használata, az letétbe helyezhető. 
Szülői kérelemre megengedhető a telefon használata a gyermek tartós betegsége 
esetén.  
A házirend hatályba lépésének időpontját ki fogják javítani. Megköszönte az 
észrevételt.  
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Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a nulladik óra mikor kezdődik?  
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, a nulladik óra 7.15 órakor kezdődik, ezért a 
házirend V. rész 7. pontját eszerint kell megfogalmazni. Az iskola 6.30-tól 19 óráig 
van nyitva.  
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hol található meg a házirend? 
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, a házirend minden olyan irodában megtalálható, 
ahol a tanárok, az igazgató, illetve igazgató helyettes tartózkodik. A tanítás első 
napján a házirend is ismertetésre kerül.  
 
Gémes László polgármester Tóth Péter kérésére válaszul elmondta, az anyag írásban 
lett eljuttatva a képviselőknek, email formájában. Átadta a szót Lukács Istvánné 
bizottsági elnöknek. 
 
Lukács Istváné elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
tárgyalta az iskola Házirendjét, azt elfogadásra javasolta. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Házirendjét a kiegészítésekkel együtt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
135/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Házirendje. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta ezen jegyzőkönyv mellékleteként csatolt   
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Házirendjét. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Bernáth Ildikó iskola igazgató. 

 
 
 
Gémes László polgármester rátért a Pedagógiai Program tárgyalására (4. sz. 
melléklet). Kérte a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket az anyaggal kapcsolatban. 
 
Tóth Péter képviselő megjegyezte, hiányolja a szakértői véleményt.  
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Gémes László polgármester válaszul elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság elnöke elmondta, hogy az iskola dokumentumait a szakértő kiválóra 
minősítette. Azt a bizottság elnöke felolvasta.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, szeretné látni az írásos véleményt. Megjegyezte, a 
törvényesség keretein belül kéri. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, Szenczi Sándorné közoktatási szakértő 
elkészítette véleményét az iskola dokumentumainak értékeléséről. Ismertette az 
írásos véleményt.  
 
Tóth Péter képviselő megköszönte az ismertetést.  
 
Gémes László polgármester felkérte Lukács Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság az általános iskola pedagógiai programját elfogadásra javasolta.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki az általános iskola Pedagógiai Programját 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
136/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Pedagógiai Programja. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta ezen jegyzőkönyv mellékleteként csatolt   
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Pedagógiai Programját. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Bernáth Ildikó iskola igazgató. 

 
 

Gémes László polgármester kérte a képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket az 
intézmény Minőségirányítási Programjával kapcsolatban (5. sz. melléklet).  
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, a záradékban javítás történt annyiban, hogy az 
elfogadás múlt időben szerepel.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző ismertette az írásos szakértői véleményt.  
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Gémes László polgármester átadta a szót Lukács Istvánné bizottsági elnöknek.  
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság a Minőségirányítási Programot elfogadásra javasolta. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Minőségirányítási Programot az írásos 
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
137/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Minőségirányítási Programja. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta ezen jegyzőkönyv mellékleteként csatolt   
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Minőségirányítási Programját. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Bernáth Ildikó iskola igazgató. 

 
 
 
 
 

2./ Napirend 
 

Egyéb előterjesztések 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a gyermekjóléti alapellátásokról, a 
gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendeletet (6. 
sz. melléklet).  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a rendeleten a Csongrád megyei 
Kormányhivatal észrevétele, valamint az ÁMK megszűnése miatt kellett módosítani. 
 
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek 
pénzbeli és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendeletet az 
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodás mellett megalkotta 
 
 

14/2011. (IX.20.) Önkormányzati rendeletét 
a 

gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és  
természetbeni juttatásairól 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
írásos anyagot. (7. sz. melléklet).  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta 
 
 

15/2011. (IX.20.) Önkormányzati rendeletét 
az 

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről  

 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kurca-parti Óvoda munkahelyi 
vendéglátás vendégebéd térítési díjával kapcsolatos írásos anyagot (8. sz. melléklet). 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a térítési díjak eddig az ÁMK Társulási Tanács 
határozatával lettek elfogadva. Az ÁMK megszűnése miatt szükséges a képviselő-
testület határozathozatala. Hozzátette, a tízórai és uzsonna bruttóban értendő. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az előterjesztés szerinti térítési díjak 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
138/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a 
Kurca-parti Óvoda munkahelyi vendéglátás, vendégebéd térítési díjai. 
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Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Forray 

Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kurca-parti 

Óvoda munkahelyi vendéglátás és vendégebéd térítési díjainak megállapítására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint döntött. 

 

Munkahelyi vendéglátás: 

 

- Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménynél, Kurca-parti 

Óvodánál étkező közalkalmazottak esetében  

 

 

 

 

 

 

- Köztisztviselők, az önkormányzat intézményeiből és 

a Polgármesteri Hivatalból nyugdíjba vonult 

közalkalmazottak és köztisztviselők, gyes-en lévők  

 

ebéd                                   529,- Ft 

(ebéd nyersanyag ára:        275,- Ft 

 ÁFA                                    69,- Ft 

 rezsiköltség (ÁFA-val)       185,- Ft) 

 

3 

  

tízórai (óvoda, bruttó)           66,- Ft  

uzsonna (óvoda, bruttó)        63,- Ft  

tízórai (iskola, bruttó)         108,- Ft  

uzsonna (iskola, bruttó)        76,- Ft  

  

Vendégétkezés:  

ebéd (iskola, óvoda)             617, - Ft  

           (ebéd nyersanyag ára:           275,- Ft 

             ÁFA                                      69,- Ft 

             rezsiköltség (ÁFA-val)        273,- Ft 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazta az iskola igazgatóját, az óvoda vezetőjét, hogy a     

megállapított térítési díjakat 2011. szeptember 1-től biztosított étkeztetésre 

alkalmazza. 

 

Felelős: Bernáth Ildikó iskolaigazgató 

      Csurka Zoltánné óvodavezető 

 

A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Bernáth Ildikó iskolaigazgató,  

Csurka Zoltánné óvodavezető, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 
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Gémes László polgármester ismertette a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény bérleti díjainak elfogadásáról szóló előterjesztést (9. sz. 
melléklet). 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az előterjesztés szerinti bérleti díjak összegével 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
139/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérleti 
díjainak elfogadása. 
 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

bérleti díjainak megállapítására vonatkozó előterjesztést és az alábbiak 

szerint döntött. 

 

1.) A tornacsarnok bérleti díját az alábbiak szerint határozta meg: 

     (A díjak ÁFA-mentesek) 

 

- A tornacsarnok bérleti díja április 16-tól – október 15-ig terjedő időszakra: 

2.100,- Ft/óra. 

 

- A tornacsarnok bérleti díja október 16-tól – április 15-ig terjedő időszakra: 

3.200,- Ft/óra. 

 

A fenti díjtételektől eltérően a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény tanulóinak  nem kell bérleti díjat fizetniük a 

tornacsarnok használatáért.  

 

2.) A képviselő-testület egyéb bérleti díjakat az alábbiak szerint határozta   

      meg: (A díjak ÁFA-mentesek) 

 

- tanteremhasználat oktatás céljára:    1.100,- Ft/óra 
- számítógépes szaktanterem használati díja oktatás céljára:  
  (egyszerre 14 gép használható)   220,- Ft/gép/óra 
 

A Képviselő-testület felhatalmazta az iskola igazgatóját, hogy a     

megállapított bérleti díjakat 2011. szeptember 20-tól alkalmazza. 

 

Felelős: Bernáth Ildikó iskolaigazgató 
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A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Bernáth Ildikó 

iskolaigazgató, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 

 

 

 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a közétkeztetés ellátására vonatkozó 
ajánlatot (10. sz. melléklet). Megkérdezte, van-e kérdés az írásos anyaggal 
kapcsolatban?  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, meglepődött azon, hogy az önkormányzat idegen 
kézbe kívánja adni a konyha működtetését. Úgy gondolja, ez ismét létszámleépítéssel 
jár. Nem érti a szándékot. Véleménye szerint ellentmondásos a mai kormányzati 
kívánalmaknak, hiszem munkahely megőrzésről beszél mindenki. Miért csak az 
iskolai étkeztetésről beszélnek, amikor óvoda is működik? Nem lenne célszerű egy 
központi konyhát üzemeltetni? Az előterjesztés egy ajánlat, amit véleménye szerint 
meg kell pályáztatni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, az ajánlattevő árajánlatában a jelenleg 
alkalmazott árakat tüntette fel. Az önkormányzat célja a megtakarítás, és ez az 
előterjesztésből kiderül.  
 
Tóth Péter képviselő rákérdezett a 17 millió forintos megtakarítására? Arra kérte a 
polgármester urat, úgy tárgyaljon az ajánlattevővel, hogy amennyiben átveszi a 
konyha üzemeltetését, a jelenlegi dolgozókat alkalmazza.  
 
Gémes László polgármester elmondta, az ajánlattevőnek nincs szándéka új 
embereket idehozni. A meglévő emberekkel kívánja ezt a feladatot ellátni. Ezt az 
előterjesztés tartalmazza.  
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, mindenki azon lesz, hogy a konyha jelenlegi 
dolgozóit alkalmazzák a továbbiakban is, és ne érjen senkit sérelem. Bízik abban, 
hogy a meleg konyha átadásának lehetőségét a legkörültekintőbben megvizsgálják, 
és a képviselő-testület megfelelő döntést fog hozni. 
 
Gémes László polgármester elmondta, az előterjesztés tartalmazza a díjtételeket, a 
dolgozók lehetőségeit, az esetleges nyugdíjazást is. Amennyiben szükséges, pályázati 
kiírás fog megjelenni, természetesen az önkormányzat a legjobb ajánlatot fogja 
preferálni. 
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, az előzetes megbeszélések alapján alaposan 
megtárgyalták a lehetőséget. Semmiképpen nem lehetnek vesztesek sem a 
gyermekek, sem a felnőttek. Elmondta, a jelenlegi konyha működtetése nem 
rentábilis. A konyha felszereltsége nagyon elavult, a gépek szinte életveszélyesek, 15-
20 millió forintos felújítást igényel. Figyelembe kell venni annak lehetőségét, hogy a 
dolgozóknak kulturáltabb és emberibb körülményeket, a gyerekeknek nagyobb 
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kínálatot tudnának biztosítani. Semmiképpen sem szeretné, ha bárki rosszul járna. 
Ennek mérlegelésével és figyelembevételével fog megszületni a döntés.  
 
Gémes László polgármester elmondta, fő cél egy központi konyha kialakítása. Erre 
eddig sajnos nem volt lehetőség, de bízik benne, hogy a jövőben lesz. Addig is 
megoldást kell találni arra, hogy minél gazdaságosabban és színvonalasan tudják 
üzemeltetni a konyhát. A határozati javaslatot kiegészítette azzal, hogy az 
üzemeltetés átadására a 2011. november 1. legyen megcélozva. 
  
Kérte, aki az előterjesztést az elhangzott módosításokkal elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
140/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Ajánlat közétkeztetés ellátására. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pa-

Szent Kft. ügyvezetőjének ajánlatát a Forray Máté Általános Iskola és 

Művészetoktatási Intézményben üzemelő meleg konyha működtetésére 

vonatkozóan. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmény vezetőjét, 

hogy a meleg konyha átadásának  lehetőségét  - 2011. november 1. napjával - 

az előterjesztés szerint vizsgálja meg és tegyen javaslatot a képviselő-

testületnek a további döntések meghozatala végett. 

 

Határidő: 2011. október 31. 

Felelős: Gémes László polgármester, Bernáth Ildikó iskola igazgató. 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Bernáth Ildikó iskola 

igazgató. 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a benzinkút üzemeltetésére vonatkozó 
írásos anyagot (11. sz. melléklet). Elmondta, a benzinkutat 2003. december 29. napján 
vásárolta meg az F+M OIL Kft, aki vállalta, hogy felújítja. A felújítás elmaradt, csak 
minimális átalakítást végeztek. A tulajdonos a működési engedélyét is leadta, új 
bérlőnek szeretné bérbe adni. Az új bérlő viszont azt mondta, a benzinkút jelenlegi 
állapotában nem működhet, annak felújítása indokolt. Az adásvételi szerződés 
szerint az önkormányzat a benzinkutat visszavásárolhatja, amennyiben a felújítás 
nem történik meg. Beadvány érkezett az önkormányzathoz, melyben kérik december 
31-ig kapjon haladékot a felújítási munkák elvégzéséhez.  
Elmondta, az önkormányzatnak felelőssége, hogy a településen benzinkút működjön, 
jó minőségű benzint áruljanak és megfelelő körülmények között dolgozzanak az 
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emberek. Javasolta, hogy a képviselő-testület adjon lehetőség a benzinkút felújítására 
azzal, ha a felújítási munkákat legkésőbb 2011. november 1. napjáig megkezdi és 
2011. december 31. napjáig azt teljes körűen befejezi.  
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, a szegvári embereknek hiányzik a benzinkút, a 
polgármester úr javaslatával egyetért.  
 
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, támogatja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a határozati javaslatot a benzinkút 
üzemeltetésére vonatkozóan elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
141/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Benzinkút üzemeltetése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az F+M Oil Kft. ügyvezetőjének kérelmét a Szegvár 
514/2. hrsz. alatt lévő benzinkút felújításával és üzemeltetésével 
kapcsolatban és az alábbi döntést hozta: 
 
A képviselő-testület a 2003. december 29. napján kelt adásvételi 
szerződés 5./ pontjában foglalt visszavásárlási jogát abban az esetben 
nem érvényesíti, ha a felújítási munkákat a tulajdonos legkésőbb 2011. 
november 1. napjáig megkezdi és 2011. december 31. napjáig azt teljes 
körűen befejezi.  
 
Ellenkező esetben a képviselő-testület érvényesíteni fogja az 
adásvételi szerződésben foglalt jogát. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Fődi Tibor 
ügyvezető F+M Oil Kft., Ráció Petrol Kft. 1118 Budapest, Tűzkő u. 2. 
sz.  
 

 
Gémes László polgármester előterjesztette az Művészeti Iskolában fizetendő térítési 
díjakról és tandíjról szóló önkormányzati rendeletet (12. sz. melléklet). 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a Szegvár-Mártély ÁMK Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulástól a Forray Máté Általános Iskola átkerült az 
önkormányzat fenntartásába. A művészeti iskolában tanulók eddig is fizettek térítési 
díjat, valamint azoknak a tanulóknak, akik több művészeti ágba jártak, tandíjfizetési 
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kötelezettségük volt. Az előterjesztés önkormányzati rendelet formájában írja elő a 
térítési díj és tandíj fizetési kötelezettséget. A díjtételek nem változtak.  
 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az önkormányzati rendeletet elfogadásra 
javasolja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta 
 
 

16/2011. (IX.20.) Önkormányzati rendeletét 
a 

Forray Máté általános Iskola és Művészetoktatási Intézményében fizetendő 
térítési díjakról és tandíjról 

 
 
 
 
Gémes László polgármester ismertette az intézményi alapító okiratok módosítására 
vonatkozó írásos anyagot (13. sz. melléklet).  
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a Tiszaalpári Általános Iskola és a Szentesi 
Szent Erzsébet Iskola miért lépett vissza? Hány fő iratkozott be a szegvári iskolába?  
 
Gémes László polgármester elmondta, egyik iskola sem lépett vissza. Lehetőségként 
kínáltuk fel a két iskolának a csatlakozást. Mivel május 31-ig meg kellett hozni a 
fenntartói döntést, így előzetesen a tárgyalások befejezése vége előtt meghozta a 
képviselő-testület a döntést, hogy az alapító okiratba bekerülhessen. Az ő 
szempontjukból szeptemberig minden marad a régiben, és abban maradtak, hogy 
később visszatérnek erre. Tehát az ügy nincs teljesen lezárva. 
 
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, 77 táncost és 24 zenészt tartanak nyilván, egész 
pontosan nem tudja, mivel még a napokban is voltak jelentkezők. Egészen pontos 
választ 1-2 nap múlva tud mondani. 
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda Alapító Okiratának 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
142/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Kurca-parti Óvoda Alapító okiratának módosítása. 
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Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Kurca-parti 

Óvoda 2011. május 26-án, a 73/2011. (V. 26.) Kt. határozatával elfogadott, a 

2011. július 29-én, a 99/2011. (VII.29.) KT. határozattal módosított  
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ Az Alapító Okirat 1/a. pontjában Törzsszáma: 793456 

2./ Az Alapító Okirat 3.1. pontjában  OM azonosítója:     201530.                         

 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti módosítást 
követően gondoskodjon az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalásáról és a változás bejegyzése iránti kérelmet a Magyar 
Államkincstár felé nyújtsa be. 
 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér 
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Magyar 
Államkincstár 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz. 

 
 
 
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
143/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Alapító Okirata. 
 
 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Forray Máté Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. május 26-án, a 74/2011. (V. 26.) Kt. 

határozatával elfogadott, a 2011. július 29. napján, a 100//2011. (VII. 29.) KT. határozattal 

módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 
1./ Az Alapító Okirat 1/b. pontjában Törzsszáma: 793467 
 
2./ Az Alapító Okirat 2.1. pontjában Az intézmény telephelyei felsorolásból a: 
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  Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6600 Szentes, Erzsébet tér 

  1. sz. 

  Árpád Művelődési Ház 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2. sz. telephelyeket törli. 

 

3./ Az Alapító Okirat 3.1. pontjában az OM azonosító: 201538 
 

    
4./ Az Alapító Okirat 6.)  pontjában a működési területéből:  Szentes városban: a Szent 

Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai, Tiszaalpár községben: az Árpád 

Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár diákjai szövegrészt törli. 
 
5./ Az Alapító Okirat  11.) pontjában  az  intézménybe felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszámot: 

 

  - alapfokú művészeti oktatásban:                      150 főre módosítja. 

 

 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti módosítást követően 
gondoskodjon az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról és a változás 
bejegyzése iránti kérelmet a Magyar Államkincstár felé nyújtsa be. 

 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Magyar Államkincstár 6720 Szeged, 
Széchenyi tér 9. sz. 
 
 
 
 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a Forray Máté Általános Iskola és 
Művészetoktatási Intézmény pedagógus létszámcsökkentése tárgyú, 129/2011. 
(VIII.30.) KT. határozatának módosítására vonatkozó írásos anyagot (14. sz. 
melléklet). 
 
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, az óraszám és a gyermeklétszám csökkenése két 
teljes állás megszüntetését vonja maga után. Természetesen sokáig mérlegelték, hogy 
a lehető legkíméletesebb módon történjen a létszámleépítés. Egy főnek egészen 
biztos nem tudnak állást biztosítani, a másik két főnek részmunkaidőt tudnak 
felajánlani. Ezért döntöttek úgy, hogy ne a két pedagógusnak mondjanak fel, hanem 
mérlegelés alapján két részmunkaidőre változtatták.  
 
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 129/2011. (VIII.30.) KT határozat 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
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144/2011. (IX.20.) KT. 
 
Tárgy: 129/2011. (VIII.30.) KT. számú, Forray Máté Általános Iskola és 
Művészetoktatási Intézmény pedagógus létszámának csökkentése tárgyú 
határozatának módosítása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray 
Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény igazgatójának 
jelzése alapján a Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási 
Intézmény pedagógus létszámának csökkentése tárgyú 129/2011. 
(VIII.30.) határozatát az alábbiak szerint módosítja.  
 
A képviselő-testület tudomásul veszi az igazgató tájékoztatását, mely 
szerint a fenntartó által, a fenti határozat 1./ pontja alapján elrendelt 
létszámcsökkentést két fő főfoglalkozású, határozatlan idejű 
pedagógus közalkalmazott felmentésével nem lehet végrehajtani. 
 
A képviselő-testület a költségvetési önkormányzat rendeletben 
meghatározott létszámkeret betartása érdekében elrendeli, hogy egy 
fő főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti pedagógus 
létszám csökkentése felmentéssel történjen meg. 
 
A másik egy fő létszámcsökkentés úgy valósuljon meg, hogy két 
pedagógusnak, akiknek a tanulói létszám alapján – teljes 
foglalkoztatás helyett – részmunkaidős foglalkoztatása valósulhat 
meg a 2011/2012-es tanévben, az intézmény igazgatója ajánlhassa fel 
a kinevezésük részmunkaidősre történő módosítását. Ebben az 
esetben a két fő részmunkaidős pedagógus alkalmazása csak egy 
státusz betöltését eredményezi, az elfogadott pedagógus létszám így 
tartható lesz, tehát a másik egy fő létszámcsökkentés is megvalósul a 
korábban két főállású pedagógus álláshely egy létszámot kitevő 
részmunkaidősre történő átváltoztatásával.  
 
Amennyiben a fenti módon nem hantható végre a létszámcsökkentés, 
mert az érintett pedagógusok mindketten, vagy az egyik érintett 
pedagógus nem járul hozzá teljes foglalkoztatású kinevezése 
részmunkaidősre történő módosításához, akkor az intézmény 
vezetője köteles az érintett pedagógus(ok) közalkalmazotti 
jogviszonyát a Kjt. 30. § /1/ bekezdés b.) pontja alapján 
(létszámcsökkentés, illetve átszervezés miatt) felmentéssel 
megszüntetni. 
 
Ebben az esetben a Képviselő-testület lehetővé teszi az intézmény 
vezetője számára, hogy a jelenlegi szakos pedagógusokkal nem 
biztosítható – a 2011/2012-es tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás 
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alapján szükséges – órák ellátására pályázatot írjon ki főfoglalkozású 
pedagógus, vagy részmunkaidős pedagógusok foglalkoztatására. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Bernáth Ildikó igazgató, Váradi Jánosné gazdálkodási 
osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyzeti ügyintéző. 

 
 
Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy egyik 
képviselő társuk feljelentést tett saját önkormányzata ellen az építési hatóságnál. A 
fejleményekről tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, dr. Sipka Dénes fogorvos szóban tájékoztatta 
arról, hogy előreláthatóan 2012. január 1-től a fogorvosi praxist vissza kívánja adni, 
nem dolgozik tovább Szegváron. Erre vonatkozóan az előterjesztéseket el fogják 
készíteni. 
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, szülők keresték meg azzal, hogy a kastély 
előtti balra kanyarodás nagyon veszélyes. Jó lenne, ha a polgárőrök, illetve a 
rendőrök a reggel 7-től 8 óráig szolgálatot teljesítenének azon a területen az iskolába 
járó gyerekek miatt.  
 
Gémes László polgármester elmondta, hosszú távú elképzelés egy körforgalom 
létrehozása. Elmondta, intézkedni fog a szülői kérésre.  
 
Mivel több előterjesztés az ülésen nem hangzott el, Gémes László polgármester 
megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmft. 

 

Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 

Dr. Vigh-Molnár Henriett  R. Nagy Mihály 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 

 


