Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. február 8-án tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Bari Tiborné képviselő
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Szabó Tibor képviselő
Tóth Péter képviselő
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető
Bernáth Ildikó iskola igazgató

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 6 képviselő jelenlétével a képviselő-testületi ülés
határozatképes, az ülést megnyitotta. Lukács Istvánné képviselő jelezte, hogy az
ülésre később fog érkezni. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte R. Nagy Mihály és Szabó Tibor képviselőket.
Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
4/2012. (II.08.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével R. Nagy Mihály és Szabó Tibor
képviselőket bízta meg.
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Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat (1.
sz. melléklet). Kérte, aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
5/2012. (II.08.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetése

Gémes László
polgármester

2./ Egyéb előterjesztések

1./ Napirend
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló írásos anyagot (2. sz. melléklet) Megkérdezte Váradi
Jánosné gazdálkodási osztályvezetőt, van-e kiegészítése az anyaghoz?
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető tájékoztatásul elmondta, hogy minden
törvény megváltozott. Az önkormányzati törvény új, de a régi Ötv. egyes szakaszai
még hatályban vannak. Új az államháztartási és a stabilitási törvény is. Ennek
figyelembevételével készítette el a költségvetés mellékleteit. Elmondta, javítást
eszközöl a 2. sz. mellékletben a kiadás összesen rovatban. A 9. sz. mellékletben a
működési tartalék 321.239 eFt. Az intézmények a jövőben teljesen önállóan
működnek, ezért új adószámmal, bankszámlával kell rendelkezniük. Az előző évről
tájékoztatás jelleggel külön beszámolót kell részükre benyújtani. Külön költségvetést
kell készíteni a 2012. évről intézményenként. Külön rendszerbe kell könyvelni és
adatot szolgáltatni. A bankszámlát és pénztárat kell felügyelni. Ebbe beletartozik a
Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat is.
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Gémes László polgármester megköszönte Váradi Jánosné osztályvezető
tájékoztatását. Kérte a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, a kormány a költségvetés elfogadását február
16-ában határozta meg.
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, reméli, hogy a költségvetés
szerkezetében nem lesz változás.
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, hogy a 7. sz. melléklet mit tartalmaz?
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, készített egy részletezést,
mely szerint külön kellett választani az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt.
Eszerint külön kell szerepeltetni a polgármesteri hivatal épületével kapcsolatos
költségeket, feladatokat, dologi kiadásokat, valamint a dolgozók személyi juttatásait,
személyi járulékait. A 7. sz. melléklet az önkormányzathoz tartozó kiadásokat
tartalmazza. Az önkormányzat felügyeleti szervként működik az intézmények
vonatkozásában. Intézményként működik a polgármesteri hivatal, az iskola, az
óvoda, egyesített szociális intézmény és az önkormányzat. A Szegvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése már nem lehet része a települési
önkormányzat költségvetésének.
Szabó Tibor képviselő elmondta, a 8. sz. mellékletben az általános iskolánál egyéb
alkalmazottak szerepelnek. Megkérdezte, ki és miért lett átminősítve
részfoglalkozásúról főfoglalkozásúvá?
Bernáth Ildikó
részfoglalkozású.

igazgató

elmondta,

egyéb

alkalmazottakban

van

két

Szabó Tibor képviselő elmondta, az anyagban nem ez szerepel, valószínűleg elírás
történt. Helyesen: 15 főfoglalkozású és 2 fő részfoglalkozású.
Kérte, a 12. sz. mellékletben szereplő felhalmozási kiadás bővebb kifejtését.
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, a 935.000 Ft a fogászati
kezelőegységet tartalmazza. A leköszönő fogorvos tulajdonában lévő fogászati
kezelőegységet az önkormányzat megvásárolja.
Szabó Tibor képviselő kérte, ez szerepeljen a táblázatban.
Lukács Istvánné képviselő 18.20 órakor megérkezett az ülésre, így a képviselők
száma 7 fő.
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, az önkormányzat által felvett kölcsön milyen
kamatozású?
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Gémes László polgármester elmondta, 3,5 – 4 % körüli a kamat mértéke.
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy a költségvetés részletes
indoklása intézményenként lebontva a napokban készült el. Következő ülésre fogja
benyújtani.
Gémes László polgármester Javasolta, hogy az anyaggal kapcsolatos döntést a
képviselő-testület napolja el. Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
6/2012. (II.08.) KT.
Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést.
A munkaanyagot alkalmasnak találta arra, hogy a szóbeli
kiegészítésekkel együtt a végleges változatot a képviselő-testület elé
terjesszék elfogadás végett.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzat
és intézményei 2012. évi költségvetését a 2012. február 23-án tartandó
ülésen terjessze elő.
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

2./ Napirend
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Szabó Tibor képviselő elmondta, tudomása szerint az új fogorvosnő február 1-től
kezdte volna meg a rendelést. Megkérdezte, mikor áll ténylegesen munkába?
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az orvosok nem tudták az engedélyeztetési
eljárást lebonyolítani a 2012. január 1-jétől bekövetkezett jogszabályváltozások miatt.
Dr. Sipka Dénes engedélyét az elmúlt héten vonták vissza. Dr. Pálmai Ildikó is
megkapta az engedélyét. A doktornő március 1-től kezdi meg a rendelését.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. január 27-én tartott ülésén olyan döntést hozott, hogy támogatást kér Szegvár
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Nagyközségi Önkormányzattól koordinátor foglalkoztatásával kapcsolatban. 2 x 5
hónap foglalkoztatásra pályázhatnak. Alaptámogatásuk 209 eFt a közfoglalkoztatási
pályázat benyújtása esetén az önerő mértéke 30 %, mely kiterjed a bérre és a
járulékra. 235.500 Ft-ba kerülne a 10 havi foglalkoztatás, ennyi pénzük nincs, ezért
kérelemmel fordultak az önkormányzathoz. 5 %-ot saját forrásból biztosítanák, a
további 25 %-ot pedig támogatás formájában kérik.
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a nemzetiségi törvény is változott.
Ismertette a változásokat. A két önkormányzatnak megállapodást kell kötnie 2012.
június 30-ig. (3. sz. melléklet)
Gémes László polgármester javasolta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 x
5 hónap közfoglalkoztatáshoz 100.000 Ft-tal támogatást nyújtson a települési
önkormányzat. Kérte, aki javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
7/2012. (II.08.) KT.
Tárgy: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta
a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatására
irányuló kérelmét és az alábbi döntést hozta:
A 2 x 5 hónap terjedelmű közfoglalkoztatás saját erejének
biztosításához egyszeri 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújt.
A képviselő-testület felkéri a Roma nemzetiségi Önkormányzat
Elnökét, hogy a pályázati cél megvalósulásáról, illetve a támogatás
felhasználásáról
írásban
tájékoztassa Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testületét.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat
2012. évi költségvetésében a támogatási összeg biztosításáról
gondoskodjon.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné gazd.
osztályvezető,
Varga Ferencné Szegvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke.
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta a tárgyalást.
A zárt ülésen történő tárgyalás után a határozathozatalra nyilvános ülés keretében
került sor.
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Gémes László polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a pályázatok
elbírálásának tárgyában döntsön. Kérte, aki Magony László, mindszenti vállalkozó
pályázatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát.
9/2012. (II.08.) KT.
Tárgy: Magony László egyéni vállalkozó pályázata az általános iskolai konyha
üzemeltetésére.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta Magony László egyéni vállalkozó pályázatát az
általános iskolai konyha üzemeltetésére, annak elfogadását nem
támogatta.
A határozatról értesítés kap: Gémes László polgármester, Magony
László vállalkozó Mindszent, Szabadság tér 28.

Gémes László polgármester kérte, aki a PA-SZENT Kft. Várpalota pályázatát
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát.
10/2012. (II.08.) KT.
Tárgy: Pa-Szent Kft. Várpalota pályázata az általános iskolai konyha üzemeltetésére.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta a Pa-Szent Kft. pályázatát az általános iskolai konyha
üzemeltetésére, melyet támogatott.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
bérleti üzemeltetési szerződést és a döntéshez szükséges
dokumentumokat a következő ülésre terjessze elő.
A határozatról értesítés kap: Gémes László polgármester, Pa-Szent
Kft. Fenyő Csaba ügyvezető Szentes, Ady E. u. 2.
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Mivel több kérdés, hozzászólás az ülésen nem hangzott el, Gémes László
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

R. Nagy Mihály

Gyömbér Ferencné
jegyző

Szabó Tibor
képviselő, jkv. hitelesítő

Lukács Istvánné

