Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. november 30-án
tartott nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Bari Tiborné képviselő
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Tóth Péter képviselő
Szabó Tibor képviselő
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
Pintér Lászlóné intézményvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Bernáth Ildikó iskola igazgató
Nagy Sándorné művelődésszervező
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke
Gyömbér Ferenc ügyvezető
Dancsó Tamás Szentes Városi Szolgáltató Kft. munkatársa
Papp Ferenc Szentes Városi Szolgáltató Kft. munkatársa
Lantos Sándor vízellátási és csatornázási mérnök
Deák Andor vállalkozó
Kériné Gyenes Mónika vállalkozó
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket,
külön üdvözölte Dr. Orosz Tibor ügyvédet. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török
Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály
képviselőket.
Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

2
166/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály
képviselőket bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat (1.
sz. melléklet). Mivel annak módosítására más javaslat nem hangzott el, kérte
elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
167/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY:
1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
közötti időszak fontosabb eseményeiről

Gémes László
polgármester

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I-III. n. éves
végrehajtásáról szóló tájékoztató

Gémes László
polgármester

2./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása

Gémes László
polgármester

3./ Egyéb előterjesztések
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NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY:
A POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK
FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL
Gémes László polgármester tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy a polgárőrök
részére átadásra került a székházuk. Társadalmi munkában újították fel a rendőrség
melletti helyiségeket, melyért köszönetét fejezte ki. A nyár folyamán a
tetőszerkezetet is felújították, az elvégzett munkáért és az anyagi támogatásért
Balogh-Szabó Imre kapitányságvezetőnek mondott köszönetet.
A beruházások folyamatosak, jelenleg a művelődési ház nyílászáróit építik be.
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről szóló szóbeli tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
168/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette a polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
szóló szóbeli tájékoztatót.

Javaslat a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (III.10.) Ör. módosítására
Gémes László polgármester előterjesztette a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.
(III.10.) Ör. módosítására vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet). A
rendeletmódosítást a bizottságok tárgyalták. Felkérte a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (III.10.) Ör.
módosítását. Az ülésen elhangzott kiegészítésekkel, módosításokkal együtt az
anyagot elfogadásra javasolta.
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Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
az önkormányzati rendeletet a módosításokkal, kiegészítésekkel, javításokkal
elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.
(III.10.) Ör. módosítását a módosításokkal elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta

18/2011. (XI.30.)
Önkormányzati rendeletét
az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2011.
(III.10.) Önkormányzati rendelet módosításáról

1./ Napirend
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓ

Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót (3. sz.
melléklet). Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, a bizottság tárgyalta a tájékoztatót.
Megállapította, hogy az önkormányzatot és intézményeit visszafogott gazdálkodás
jellemezte. Sikeres pályázatnak köszönhetően sok beruházás megvalósult a
településen. Szegvár Nagyközség Önkormányzatának nincs kifizetetlen számlája. A
bizottság elfogadásra javasolja az írásos tájékoztatót.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
javításokkal együtt elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Gémes László polgármester
könyvvizsgálónak.

átadta

a

szót

Gajdánné

Szatmári

Mária

Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló tisztelettel köszöntötte a képviselőtestületet. A könyvvizsgáló feladata az, hogy a jogszabályváltozásokat követve
vizsgálja azt, hogy a képviselő-testület előtt lévő előterjesztés valós adattartalommal
bír-e. Elmondta, nyertes pályázatoknak köszönhetően szemmel látható a település

5
fejlődése, szépülése. A pénzforgalmi tájékoztató alapja a 2012. évi koncepció
elkészítésének is. A 2011. I-III. negyedév gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a
táblázatban foglalt, zárt rendszerben könyvelt valós adatok birtokában ténylegesen
befolyt 803.010 eFt bevétellel, és ténylegesen teljesített 791.260 eFt kiadással
elfogadásra javasolja.
Gémes László polgármester megköszönte Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
hozzászólását és véleményezését.
Kérdés, hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatban nem hangzott el.
Kérte, aki Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III.
negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
169/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Tájékoztató Szegvár Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének IIII. negyedévi végrehajtásáról.
Határozat
Szegvár
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról
szóló tájékoztatót annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint
fogadta el, illetve hagyta jóvá:
A bevételeket 803.010 e Ft-ban 76,49 %-os teljesítéssel,
A kiadásokat 791.260 e Ft-ban 75,37 %-os teljesítéssel.
A nyitó pénzkészlet 2.912 e Ft volt.
1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a forráshiány ellenére az
intézmények üzemletetése biztosított volt. Az önkormányzat
gazdálkodása a szűkös keretek ellenére zökkenőmentes volt.
2.) Szükségesnek tartja a Képviselő-testület, hogy a polgármester és a jegyző
2011. év végéig hatáskörükben tegyenek intézkedést a takarékossági
szempontok figyelembevételével a 2011. évi költségvetési kiadások
előirányzatainak felhasználására, valamint a költségvetés bevételi
előirányzatainak teljesítése érdekében. A költségvetési év hátralévő
részében is takarékos, visszafogott gazdálkodást kell folytatni.
4.) A Képviselő-testület döntése alapján a 2011. évi költségvetés I-III.
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóban a pénzügyi helyzet
ismeretében többlet feladat a források megjelölése nélkül nem vállalható.
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Kifizetés csak a betervezett és a rendelkezésre álló előirányzatok terhére
eszközölhető.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, Jegyző, intézményvezetők

Határozatot kapják: polgármester, jegyző, gazdálkodási osztályvezető,
részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői.

2./ Napirend
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA
Gémes László polgármester előterjesztette Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepcióját (4. sz. melléklet). Az önkormányzati feladatok
volumene az előző évihez képest nem fog változni. A működési bevételek szinten
maradnak. A jövő év első negyedévében 4,5 %-os infláció várható. Átlagosan 5 %-kal
nő a bevételi oldal. Nem kívánja emelni az önkormányzat a helyi adók mértékét és új
adónem bevezetését sem tervezi. Közcélú foglalkoztatást jövőre is szeretnénk
folytatni. Komoly pályázatot nyújtott be ez irányban az önkormányzat. Nyertes
pályázat esetén több területen lehet majd embereket foglalkoztatni. Új elem, hogy
anyagra is lehet pályázni. Szeretnénk megtartani a kedvezményes gyerekétkeztetést,
az ingyenes tankönyvellátást, a délutáni orvosi rendelést, a civil szervezetek
támogatását. A támogatás kb. 30 civil szervezetet érint Szegváron, sport támogatásra
1.660.000 Ft értékben. Sportpálya fenntartására további 700.000 Ft-ot irányoznak elő.
Támogatni szeretné az önkormányzat a családi napközit. A közhasznú feladatokat
jövőre is a közhasznú kft-vel kívánja elláttatni az önkormányzat.
Az önként vállalt feladatok közül megmarad a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat, Díszpolgári cím, Szegvárért Emlékérem
adományozása, valamint falunapok, közösségi rendezvények, külkapcsolatok
ápolása. Polgárőrök részére gépkocsi biztosítása és felelősségbiztosítás, a
közművelődést normatíván felül is támogatja az önkormányzat. Megjegyezte, az
utóbbi két évben teljes mértékben az önkormányzat tartotta fenn a közművelődést,
mivel az állam semmivel nem támogatta. Ebben a jövő évtől várható változás, kb. 5,5
millió forint növekménnyel lehet számolni. Az önkormányzat a jövőben is biztosítja a
pszichológiai tanácsadást, védőnői szakszolgálatot, valamint a háziorvosi délutáni
rendelést. A beruházások folytatódnak, a benyújtható pályázatok maximális
kihasználásával. Nagyon fontosnak tartja egy központi konyha kialakítását, orvosi
rendelő felújítását, bölcsődei férőhelyek növelését, óvoda belső átalakítását, központi
iskola épületének külső felújítását. Köszönetét fejezte ki az iskolai gondnoknak a
termek felújításáért.
Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.
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Lukács Istvánné bizottsági elnök véleménye szerint óriási cél, hogy az intézmények
jól működjenek és ezt mindenki szem előtt tartja. A betervezett feladatok teljesítése
nagyon fontos minden intézményben. Vannak beruházások, melyek áthúzódnak a
jövő évre. Megköszönte a nonprofit kft. munkáját, hiszen látványos a falu fejlődése.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
észrevételezte, hogy az áremelés összességében 7 %-kal fogja súlytani a lakosságot a
megemelkedett áfa-kulcs miatt. Bízik abban, hogy Szegváron is a munkahelyteremtés
kerül előtérbe, nem pedig a leépítések.
Gémes László polgármester elmondta, először erős államot, erős önkormányzatot
kell létrehozni. Az önkormányzatnak nagyon kevés mozgástere van munkahelyek
teremtésére. Szegvár erejéhez képest mindent megtett eddig is és meg fog tenni a
jövőben is a vállalkozókért. A szegvári önkormányzat és a szegvári vállalkozók
között hosszú ideje jó együttműködés van, és bízik abban, hogy lesz a jövőben is.
Tóth Péter képviselő elmondta, hallott arról, hogy az állam fogja működtetni az
általános iskolákat. Mi az elképzelés ezzel kapcsolatban Szegváron?
Gémes László polgármester elmondta, a tervek szerint kötelező jelleggel fognak
átkerülni az iskolák az állam fenntartása alá. Viszont lesz lehetőség arra, hogy
visszakerüljenek az önkormányzathoz. Ezekről a feltételekről egyelőre semmi
konkrétumot nem tud, hiszen a Parlamentben általános vita folyik erről. Az általános
iskoláknak a Kormányhivatal lesz a fenntartója, bizonyos feltételek mellett lesz
lehetőségük az önkormányzatoknak a működtetés visszavételére. Szegvárnak is
fontos az, hogy megmaradjon az iskolája és ehhez ragaszkodni fog.
Tóth Péter képviselő elmondta, köztudott, hogy az iskola főzőkonyhája nagyon rossz
állapotban van. Szeretné látni a népegészségügyi vizsgálat jegyzőkönyvét. Az
anyagban csak festési munkálatok vannak felsorolva. Nem tudja, mi kerül 17 millió
forintba? Érdemes lenne egy új központi konyha építésébe fogni. Úgy gondolja, ha a
konyhának új üzemeltetője lesz, akkor a közétkeztetést is át fogja venni.
Gémes László polgármester idézett az anyag szöveges részéből, mely szerint a
főzőkonyha egészére jellemző, hogy állaga leromlott, jelentős felújításra szorul. Ha a
felsorolt megállapításokat meg akarják szüntetni, vélhetőleg még a 17 millió forint
sem futja ki. Amennyiben a Kormányhivatal átveszi az iskolát üzemeltetésre, az
étkeztetést másképp fogják biztosítani. Ha olyan helyzet alakul ki, hogy esetleg nem
fognak Szegváron főzni, akkor a 6 szegvári konyhai dolgozó nem biztos, hogy
átkerülhet arra a konyhára, ahol majd főznek. Viszont ha van egy olyan határozott
idejű megállapodásunk, hogy ezt a feladatot bárkivel elláttatjuk, akkor a jogutód
fenntartót is kötelezi a megállapodás. Ha mégis kiadjuk üzemeltetésre egy
vállalkozónak, aki a feladatot szegvári emberekkel láttatja el, akkor lehet ez garancia
arra, hogy a szegvári munkahelyeket meg tudjuk tartani. Ezek csak lehetőségek,
feltételezések, de ezekkel is számolni kell. Megjegyezte, a közétkeztetés
biztosításának sokkal szigorúbb előírásai vannak, mint egy vendéglátásnak.

8

Bernáth Ildikó iskola igazgató megkérdezte Tóth Péter képviselőt, mikor evett
utoljára iskolai konyha dolgozói által sütött süteményt? Sütödében rendelt sütemény
kerül az asztalra. A sütő ugyanis hús sütésen kívül másra alkalmatlan. Teljesen szét
vannak esve. Évek óta folyamatosan visszatérő probléma egy páraelszívó
felszerelése. A dolgozók egészségtelen körülmények között dolgoznak. Ez már nem
halasztható. Véleménye szerint 30 millió forintot is kitesz a felújítás.

Tóth Péter képviselő megkérdezte, ha egy vállalkozó idejön, rögtön 15-20 milliót fog
költeni a konyhára? Esetleg az iskola fogja ezt elvégezni?

Gémes László polgármester a Népegészségügyi Intézet is megállapította, hogy a
konyhát fel kell újítani. Ha a konyha üzemeltetését vállalkozónak adjuk ki, akkor
neki kell elvégezni a felújítást is. Ha ezt a vállalkozó nem akarja, az
önkormányzatnak akkor is lépni kell. Ez még nyitott kérdés. Mindenki azon van,
hogy az önkormányzatnak ez minél kevesebbe kerüljön. Amennyiben 17-20 millióba
kerülne a konyha felújítása, érdemesebb lenne egy új létesítményben gondolkodni.
Erre a későbbiekben még vissza fognak térni.

Köszönetét fejezte ki az intézményvezetőknek, önkormányzatnak, nonprofit kft-nek
egész éves munkájáért.
Javasolta, hogy térjenek rá a közszolgáltatások 2012. évi díjára tett ajánlatok
tárgyalására. Elmondta, valamennyi előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság.

Gémes László polgármester ismertette az önkormányzat tulajdonában lévő
termőföldek bérleti díjának meghatározására vonatkozó írásos előterjesztést.
Kérte a bizottságok elnökeinek ismertetését.

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, a termőföldek bérleti díjának
meghatározásával az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság az előterjesztés
alapján egyetért.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő díjtételeket.
Gémes László polgármester kérte, aki az önkormányzat tulajdonában lévő
termőföldek bérleti díjának megállapításával az előterjesztés alapján egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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170/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérleti díjának meghatározása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalta az önkormányzat
tulajdonában lévő termőföldek 2012. január 1. napjától érvényes bérleti díjára vonatkozó
javaslatot és az alábbi díjtételeket szabta meg:
a díjak ÁFA-mentesek
Külterületi, belterületi szántó:
Külterületi, belterületi gyep, legelő:

1.100,- Ft/AK
1,- Ft/m2

Egyéb belterületi föld (aranykorona értékkel nem rendelkező)
Vasútállomással szembeni szántó:
Telephely:

2,2- Ft/m2
4,4- Ft/m2

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a határozatban megjelölt díjtételek
beszedésével.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné gazdálkodási
osztályvezető, Pappné Muzsik Renáta igazgatási főelőadó.
Gémes László polgármester ismertette a lakások és helyiségek bérleti díjának
felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot. Ismertette a díjtételeket.
Kérte a bizottságok elnökeinek ismertetését.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság javasolta a díjtételek elfogadását.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
szintén elfogadásra javasolták a felsorolt díjtételeket.
Gémes László polgármester kérte, aki a lakások és helyiségek bérleti díját az írásos
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta

19/2011. (XI.30.)
Önkormányzati rendeletét
a
lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 14/2002. (IV.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
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Gémes László polgármester ismertette a köztemetőkről és a temetkezésről szóló
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó írásos anyagot.
Kérte a bizottságok elnökeinek ismertetését.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
szintén elfogadásra javasolta az önkormányzati rendelet módosítását.
Gémes László polgármester kérte, aki a köztemetők és a temetkezésről és a
temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
20/2011. (XI.30.)
Önkormányzati rendeletét
a
köztemetőkről és a temetkezésről szóló 28/2000. (XI.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Gémes László polgármester előterjesztette a közterület-használati díjak emelésére
vonatkozó írásos anyagot.
Kérte a bizottságok elnökeinek ismertetését.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja a díjtételeket.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
mutatványos tevékenységgel kapcsolatos területfoglalás díját 500,-- Ft/m2/nap
összeggel javasolta elfogadni. A többi díjtétellel egyetért.
Gémes László polgármester kérte, aki a 2012. január 1. napjától alkalmazandó
közterület-használati díjak 5 %-kal történő emelésével egyetért, valamint elfogadja
azt, hogy a mutatványos tevékenységgel kapcsolatos területfoglalás díja 500,-Ft/m2/nap legyen, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
21/2011. (XI.30.)
Önkormányzati rendeletét
a
Szegvár nagyközségnek a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárás szabályairól szóló 17/2000. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gémes László polgármester elmondta, az anyag 77. oldalán található a
közszolgáltatók javaslata. Felkérte Szabó Tibor bizottsági elnököt, ismertesse a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát.
Szabó Tibor bizottsági elnök megkérdezte, a lakossági szennyvízszállítás esetében
van-e lehetőség mérséklésre? A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nettó 5 %os emelést javasolt.
Kéryiné Gyenes Mónika vállalkozó elmondta, biztosan nem lesz lehetőség a
mérséklésre.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, az anyagban 5 m3-es ürítés szerepel, a
tartályba azonban ennél kevesebb fér.
Kéryiné Gyenes Mónika vállalkozó elmondta, a tartály mindig teljesen tele van. 5
m3-esre van hitelesítve.
Gémes László polgármester megkérdezte a szolgáltatót, hogy a bruttó 2870,- Ft-os és
a bruttó 2.790,- Ft-os díjakat fenntartja-e?
Kéryiné Gyenes Mónika vállalkozó elmondta, hogy ezeket a díjakat fenntartja.
Gémes László polgármester ismertette a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjára
vonatkozó táblázatot. Elmondta, a közszolgáltató jelezte, hogy nem tud részt venni a
testületi ülésen. Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság egyetértett az 5 %-os emeléssel.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Gémes László polgármester ismertette a Szentesi Városellátó Intézmény szilárd
hulladék elszállításának díjára vonatkozó javaslatát. Felkérte a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk javaslatát.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
az „A” változat elfogadását javasolta.
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Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság az „A” változat elfogadását javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki 2012. évben a lakossági szennyvízszállítás díját
bruttó 2.790,-- Ft/m3 összegben, a közületi szennyvízszállítás díját bruttó 2.870,-Ft/m3 összegben elfogadja (amit az önkormányzati rendeletben nettó módon kell
meghatározni), és egyetért a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 5 %-kal történő
emelésével, valamint a települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozó „A”
változatba foglalt díjtétellel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
22/2011. (XI.30.)
Önkormányzati rendeletét
a
köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével,
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező
közszolgáltatásról és a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
19/1998. (XII.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Gémes László polgármester előterjesztette a 2012. évi vízdíjra vonatkozó javaslatot.
Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság egyetért a nettó 4,8 %-os emeléssel.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyetért a nettó 4,8 %-os emeléssel.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a vízdíj nettó 4,8 %-kal történő
emelésével, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
23/2011. (XI.30.)
Önkormányzati rendeletét
a
közüzemi ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 16/1994.
(V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gémes László polgármester előterjesztette a Forray Máté Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kurca-parti Óvoda munkahelyi
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vendéglátás, vendégebéd térítési díjának emelésére vonatkozó javaslatot. Felkérte a
bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság a térítési díjak emelésével az előterjesztés alapján egyetért.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
térítési díjak 5,5 %-kal történő emelését elfogadja.
Gémes László polgármester kérte, a munkahelyi vendéglátás, vendégebéd térítési
díjának 5,5 %-kal történő emelésével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
171/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a
Kurca-parti Óvoda munkahelyi vendéglátás, vendégebéd térítési díjai.
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
(ebéd nyersanyag ára:
ÁFA
rezsiköltség (ÁFA-val)
tízórai (óvoda)
uzsonna (óvoda)
tízórai (iskola)
uzsonna (iskola)

565,- Ft
290,- Ft
78,- Ft
197,- Ft)

70,- Ft
65,- Ft
115,- Ft
80,- Ft
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Vendégétkezés:
ebéd (iskola, óvoda)
(ebéd nyersanyag ára:
ÁFA
rezsiköltség (ÁFA-val)

660, - Ft
290,- Ft
78,- Ft
292,- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazta az iskola igazgatóját, az óvoda vezetőjét, hogy a
megállapított térítési díjakat 2012. január 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.

Gémes László polgármester kérte, aki a szociális étkezőknek biztosított reggeli és
ebéd nyersanyag normájának elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
172/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kurca-parti
Óvoda szociális étkeztetés térítési díjai
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray Máté
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél és a Kurcaparti Óvodánál a szociális érkezőknek biztosított reggeli és ebéd
nyersanyag normáját 2012. január 1. napjától az alábbiak szerint
határozza meg:
Bruttó
Reggeli
Ebéd

105
368

ÁFA
27%
22
78

Nettó
83
290

A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Bernáth Ildikó
iskolaigazgató, Csurka Zoltánné óvodavezető, Váradi Jánosné gazdálkodási
osztályvezető.

.

Gémes László polgármester kérte, aki a gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek
pénzbeli és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosításával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
24/2011. (XI.30.)
Önkormányzati rendeletét
a
gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és természetbeni
juttatásairól szóló 14/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gémes László polgármester ismertette a Castellum Étterem és Panzió szolgáltatási
szerződésének módosításáról szóló írásos előterjesztést (5.sz. melléklet). Kérte a
bizottságok véleményét.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság elfogadásra javasolta a Castellum Étterem és Panzió szolgáltatási szerződés
módosításával
Gémes László polgármester kérte, aki a Castellum Étterem és Panzió szolgáltatási
szerződés módosítását az előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
173/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Ellátási szerződés szociális étkeztetésre.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
étkeztetés biztosítására vonatkozó, a Castellum Étteremmel kötött
szolgáltatási szerződést a jelen határozat melléklete szerint jóvá
hagyta.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szolgáltatási
szerződés aláírására.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Deák Andorné vállalkozó, Pintér
Lászlóné intézményvezető.
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Gémes László polgármester felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
javaslatát Szegvár Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetési
koncepciójára vonatkozóan.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság a kiegészítésekkel együtt Szegvár Nagyközség Önkormányzatának 2012.
évi költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolta.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
kiegészítésekkel, javításokkal együtt az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte a testület tagjait, aki Szegvár Nagyközség
Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
174/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepciójáról.
Határozat
A Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési
koncepciót megtárgyalta, és azt a vitában elhangzottak figyelembe vételével
elfogadta. A költségvetési rendelettervezet elkészítéséhez az alábbiakról határoz:
1.) A költségvetésben a közalkalmazottak személyi jutatásait 2012. évi
előirányzatának tervezésekor kizárólag a Kjt-ben garantált mértékű illetmények
kerüljenek beszámításra.
Az egyéb adható személyi juttatások esetében a jogszabályváltozások
tekintetében szükséges felülvizsgálni a jelenlegi szabályokat.
2.) A Képviselő-testület szükségesnek látja az önkormányzat fenntartásában
működő intézmények 2012. évi költségvetés tervezetében a kiadási
előirányzatok kialakítása során az intézményi rendszer felülvizsgálatát,
szolgáltatás-szervezés további racionalizálását.
3.) Az intézmények dologi kiadásainak tervezésénél a 2011. évi eredeti
előirányzatokat átlagban 5%-os növekménnyel tervezzük, ettől eltérő mértékű
emelés csak az energiaáraknál javasolt a tapasztalati mutatók alapján.
4.) A költségvetési támogatások, alapok és pénzeszközátadásoknál, a 2012. évben
is indokolt tételeknél a 2011. évi költségvetési előirányzattal kell számolni,
feladatelmaradás esetén arányos csökkentéssel.
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5.) A koncepcióban elfogadott és szükségesnek látott beruházások, felújítások
prioritási sorrendjének figyelembevételével a költségvetés készítéséig, azok
költségvonzatát meg kell határozni, árajánlatok megkérésével. Fel kell állítani a
jelentősebb beruházások, valamint a pályázatok fontosságát és prioritási
sorrendjét. Indokolt megképezni a fejlesztések között a pályázati sajáterő alap
előirányzatát.
6.) A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell
keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségét.
7.) Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő
egyeztetés útján a reális szükségletek, a működés alapvető feltételeinek
figyelembe vételével kell kialakítani.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők
Határidő: a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Csurka Zoltánné óvodavezető,
Bernáth Ildikó iskola igazgató, Pintér Lászlóné EESZI vezetője.
Gémes László polgármester megköszönte a szolgáltatók 2011. évi munkáját és
megjelenését.
3./ Napirend
EGYÉB ELŐTERJEÉSZTÉSEK

Gémes László polgármester előterjesztette a Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2012. évi Munkatervét (6. sz. melléklet).
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Sajnálattal vette, hogy a művelődésszervező nem
volt jelen az ülésen. Megkérdezte, van-e kiegészítenivalója az anyaggal
kapcsolatban?
Nagy Sándorné művelődésszervező elmondta, kisebb baleset érte, ezért nem tudott
részt venni a bizottság ülésén. Néhány gondolattal kívánja kiegészíteni az anyagot,
ami nem szerepel az írásos előterjesztésben. Elmondta, a polgármesteri kabinettel
közösen készítettek egy tájékoztató jellegű turisztikai anyagot. Ez egy alapot adhat
annak a turisztikai irodának, amely az új közösségi szolgáltató térben indul majd. Az
új integrált szolgáltató tér nagy változást hoz a közművelődés és a kulturális életben,
amely mindenképpen nagy átgondolásokra készteti őt is és minden kultúra iránt
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érdeklődő szakembert és helyi lakost. Úgy gondolja, ha ide nem visznek be megfelelő
tartalmat, és nem bővítik a lehetőségeknek megfelelően a szolgáltatásaikat, akkor
nem sok értelme van, hogy ilyen gyönyörűen felépült a művelődési ház. Elsősorban
a könyvtárra, a közművelődésre és a Kurca Völgye Egyesület által működtetett
teleházra, valamint televízióra gondolt. Összefogással sokkal több és tartalmasabb
programot tudnak tervezni a művelődési házba, mint külön-külön szervezetenként.
Úgy gondolja, ha egy térben vannak, sokkal jobban és könnyebben tudják egymás
munkáját segíteni. Pályázati anyag alapján felvállalták, hogy ifjúsági információs
pontot, turisztikai információs irodát működtetnek. A falugazdász is a művelődési
házban fog dolgozni.
Elmondta, elengedhetetlen lenne a művelődési házban egy büfé működtetése.
Szeretné, ha a képviselő-testület erről állást foglalna. Sok foglalkozást tudnak
koncentráltan összecsoportosítani az épületbe. Véleménye szerint az odalátogatók
szempontjából elengedhetetlen lenne. Azt tapasztalja, hogy a fiatalok szívesebben
látogatnak el olyan helyekre, ahol elfogyaszthatnak egy melegszendvicset,
megihatnak egy teát vagy üdítőt. Ez megszokott igénnyé vált a fiatalok körében. A
felújítás során minimális ráfordítással kialakíthatók úgy a helyiségek, hogy ez
működőképes legyen. Elmondta, erről a polgármester úrral már beszéltek.
Érdeklődött már a büfé működtetésével kapcsolatban is a Tűzköves Alapítvánnyal.
Esetleg ez haszonnal is járna. Még nem ismeri ennek jogi hátterét. Kihangsúlyozta, a
büfé működtetése elengedhetetlen lenne.
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket az
anyaggal kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester előterjesztette a községi könyvtár 2012. évi munkatervét.
Felkérte Lukács Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta a községi könyvtár 2012. évi munkatervét. A bizottság véleménye,
hogy nagy összefogás szükséges ahhoz, hogy minden rétegnek tudnak kulturális
kínálatot nyújtani. Továbbra is számítanak arra, hogy a községi ünnepségek
szervezésében vegyenek részt mind a művelődési ház, mind a könyvtár részéről.
Elmondta, községi szinten is megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Szűcs Árpád
díszpolgárról.
A könyvtárba is sok család ellátogat pl. író-olvasó találkozóra és részt vesznek
könyvtári programokban is. Szeretné, ha a könyvtár a továbbiakban is ezen a szinten
működne, ehhez jó munkát kívánt.
Gémes László polgármester kérte, aki a Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 2012.
évi Munkatervét az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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175/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2012. évi Munkaterve.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/2002. (XII.11.)
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Művelődési Ház
és a Községi Könyvtár 2012. évi munkatervét a jelen határozat
melléklete szerint jóváhagyta.
A képviselő-testület felhatalmazta a közművelődési és a könyvtári
munkatársakat a munkatervben foglaltak megvalósításával.
A munkatervben felvállalt feladatokat a 2012. évi költségvetésben
meghatározott szigorú keretek betartásával kell megvalósítani.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Nagy Sándorné
művelődésszervező, Kereskesné Bovatsek Ágnes könyvtáros, Váradi
Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

Gémes László polgármester előterjesztette a belső ellenőrzési stratégiai tervet (7. sz.
melléklet). Átadta a szót Szabó Tibor bizottsági elnöknek.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
belső ellenőrzési stratégiai tervet elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki a belső ellenőrzési stratégiai tervet az írásos
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
176/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Belső ellenőrzési stratégiai terv.
Határozat
Szegvár
nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2011-2015. évre szóló belső ellenőrzési
stratégiai tervét és azt a jelen jegyzőkönyv melléklete szerint
elfogadta.
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A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazd. osztályvezető, Csurka
Zoltánné óvodavezető, Bernáth Ildikó iskola igazgató, Pintér Lászlóné
EESZI vezetője.

Gémes László polgármester előterjesztette az ivóvízminőség-javító programban való
részvételről szóló írásos anyagot (8. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a pályázat benyújtásával,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
177/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Ivóvízminőség-javító programban való részvétel.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az ivóvíz minőség javító programban való részvételről
szóló előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
„KEOP 7.1.0/11 – „Derogációs vízi közmű projektek előkészítése”
pályázatot 2011. december 15-ig önállóan benyújtja a Közreműködő
Szervezethez. Az igényelt előkészítési költség megoszlása a
következő: a pályázat összes költsége 9.300.000 Ft, ebből az igényelt
támogatás összege 7.905.000 Ft (85 %), önerő összege 1.395.000 Ft (15
%).
A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást 1.395.000 Ft
összegben a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében
felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.
Egyben vállalja, hogy az előkészítési pályázatban rögzített
határidőn belül önállóan előkészíti és benyújtja a megvalósítási
szakaszra vonatkozó pályázatát is.
2./ Az önkormányzat vállalja, hogy a megvalósításhoz szükséges
munkaerőt részben, de legalább a támogatás elnyeréséhez
szükséges mértékben közfoglalkoztatás keretében biztosítja.
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3./ Az önkormányzat vállalja, hogy az uniós előkészítési döntést
követően, a támogatási okirat birtokában soron kívül önállóan, a
hatályos BM rendelet alapján a saját forrásra támogatási igényt nyújt
be az illetékes Kincstáron keresztül a Belügyminisztériumba.
4./ Az önkormányzat vállalja, hogy az EU Önerő Alap támogatás
igénylésére vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételek nem
teljesítése esetén a fejlesztéshez szükséges saját forrást a
költségvetésében a fejlesztés teljes időtartama alatt biztosítja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető,
Pappné Muzsik Renáta igazgatási főelőadó.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, korábbi ülésen már tájékozatta a képviselőtestületet arról, hogy a 2012. évben is lesz lehetőség a közfoglalkoztatásra. A Start
munkaprogram négy lehetőséget kínált fel, ezek a rövid távú közfoglalkoztatás, a
hosszú távú közfoglalkoztatás, az országos közmunka program, amely az
erdészeteket és a vízügyi vállalatokat érintette. Ez most kibővült egy negyedik
pillérrel, amely a halmozottan hátrányos kistérségek minta projektje. Itt egész éves
közfoglalkoztatásról van szó, ahol projekteket lehet kiválasztani. Ennek egyik
lehetséges változata a téli közfoglalkoztatás, ami 5 hónapra szól, valamint a közutak
rendbetétele, amelybe beletartozik a járdaépítés. A mezőgazdasági földutak
karbantartása, valamint a belvíz és vízelvezetési feladatok megoldása. A projektek
márciustól indulhatnak és december 31-ig tartanak. Több körben egyeztettek a
munkaügyi központtal és a Kormányhivatallal. Természetesen megnézték az
igényeinket, pontosították azokat. Sajnos a létszámot is csökkentették, végül 42 fő
maradt az adatlapban. Így összesen 40.425.000 Ft-hoz juthatunk községi szinten, ami
fedezi a bér- és járulékköltséget, és fedezetet nyújt a védőruhára, -eszközökre,
anyagokra. Az igényeket a munkaügyi központ összesítette, bízik a kedvező
elbírálásban. Ebben a programban nem csak azok a munkanélküliek vehetnek részt,
akik az önkormányzattól ellátást kapnak, hanem azok a regisztrált munkanélküliek
is, akik a munkaügyi központtól nem kapnak támogatást.
Gémes László polgármester megköszönte Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatását.
Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester javasolta, hogy a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó
kegyeleti közszolgáltatási szerződést zárt ülésen tárgyalják, majd a határozathozatal
nyílt ülés keretében történjen. Zárt ülést rendelt el.
A zárt ülést követően:
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Gémes László polgármester kérte, aki a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó
kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2011. évi teljesítéséről és a pénzügyi
gazdálkodásról szóló írásos anyagot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
178/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti
közszolgáltatási szerződés 2011. évi teljesítéséről és a pénzügyi gazdálkodásról.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kovács
Imre Szegvár, Kontra u. 33/A. szám alatti lakos, vállalkozó a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55. § (3)
bekezdés b./ pontja szerint, valamint a vállalkozó és az
önkormányzat között létrejött a községi köztemetők üzemeltetésére
kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján tájékoztatót
készített a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti
közszolgáltatási szerződés 2011. évi teljesítéséről és a pénzügyi
gazdálkodásról. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Kovács Imre
vállalkozó Szegvár, Kontra u. 33/A., Váradi Jánosné gazdálkodási
osztályvezető.

Gémes László polgármester kérte, aki a kegyeleti közszolgáltatási szerződés
módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
179/2011. (XI.30.) KT.
Tárgy: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a községi
temetők üzemeltetésére vonatkozó, 2008. január 1. napjától 2012.
december 31. napjáig Kovács Imre Szegvár, Kontra u. 33/A. szám
alatti lakos, vállalkozóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést
az alábbiak szerint módosítja:
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1.) A szerződés 8. pontja első és második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„A szerződő felek a szolgáltatás finanszírozásának rendjét az
alábbiakban határozzák meg:
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Vállalkozóra rótt feladatok
ellenértékét, 2012. évben 8.994.000,- Ft + ÁFA 1/12-ed részét 749.500,Ft + ÁFA összeget minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig – az
első alkalommal 2012. február 10. napjáig – az általa megjelölt Szegvár
és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 57200062-0021471 számú
bankszámlaszámra egy összegben, számla ellenében utalja át. Egyéb
indokkal és jogcímen a Vállalkozó térítést vagy díjat az
Önkormányzattól nem igényelhet. Az Önkormányzat késedelmes
teljesítés esetén a jegybanki alapkamattal növelten köteles a
közszolgáltatás díját megfizetni.
A fent megállapított díj összege 2012. évre érvényes. Szerződő felek
úgy állapodnak meg, hogy a 8. pontban megjelölt vállalkozói díj 2012.
december 31-ig nem változtatható. 2013. január 1-jét követően az
áremelés – a Vállalkozó által vállalt módon – az előző évre vonatkozó
KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex (infláció) max. 99%-a.”
2.) A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
vállalkozóval
a
fenti
tartalmú
kegyeleti
közszolgáltatási
szerződésmódosítást írja alá.
Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Kovács Imre vállalkozó Szegvár, Kontra u. 33/A. sz.,
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

Mivel több hozzászólás az ülésen nem hangzott el, Gémes László megköszönte a
részvétel és az ülést bezárta.
Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző
Lukács Istvánné
R. Nagy Mihály
képviselő, jkv. hitelesítő

