Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. február 23-án tartott
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
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető
Bernáth Ildikó iskola igazgató
Gyömbér Ferenc ügyvezető

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy 7 képviselő jelenlétével a képviselő-testületi ülés
határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török
Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth
Péter képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
11/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth
Péter 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 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
12/2012. (II.23.) 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./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetése

Gémes László
polgármester

2./ Egyéb előterjesztések

POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK
FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL
Gémes László polgármester a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló
írásos tájékoztatóját (2. sz. melléklet) az alábbiakkal egészítette ki. Tájékoztatta a
jelenlévőket arról, hogy az ivóvízminőség javító programra benyújtott első fordulós
pályázat pozitív elbírálást nyert. Így elkezdődhet a vízjavító program gyakorlati
megoldására a kidolgozás. Szegváron az ivóvíz minősége jó, így nagyon minimális
beavatkozást kell tenni, amely európai uniós előírás. Szegvár önállóan nyújtotta be
ezt a pályázatot, és önállóan is fogja végrehajtani.
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.
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13/2012. (II.23.) 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.
1./ Napirend
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetését (3. sz. melléklet) Megkérdezte Váradi Jánosné gazdálkodási
osztályvezető, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, az anyag nagy terjedelmű,
tartalmazza a kötelezően előírt táblákat, kiegészítése nincs.
Gémes László polgármester elmondta, a bizottságok tárgyalták az anyagot. Felkérte
az elnököket, ismertessék bizottságuk javaslatát.
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta
az anyagot. Felolvasta a bizottság írásos véleményét.
Lukács Istvánné elnök elmondta az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetését. A
költségvetés összeállítását megelőzte az intézményvezetői egyeztetés. Legfontosabb
az intézmények zavartalan működése. A bizottság megállapította, hogy az
önkormányzat és intézményei maximálisan kihasználták a pályázat adta
lehetőségeket. A bizottság a költségvetést elfogadásra javasolta és megköszönte az
anyag készítőinek a munkáját.
Gémes László polgármester megköszönte a bizottságok elnökeinek ismertetését és
átadta a szót Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgálónak.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület
tagjait és az ülésen megjelenteket. A Kormány 2011. december 23-án hagyta jóvá
azokat a jogszabályokat, amelyeket alkalmazni kellett. Összesen 9 új jogszabályt
kellett figyelembe venni. Olyan még nem fordult elő, hogy két új önkormányzati
törvény egymással párhuzamosan éljen. Kötelességének tartotta elmondani, hogy
nagyon sok olyan törvény jelenik meg, amit alkalmazni kellett, és ami egymásnak
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ellent mond. Nehéz volt olyan anyagot a képviselő-testület elé terjeszteni, ami
megalapozott, ugyanakkor a jogszabályoknak is megfeleljen. Ki lett emelve a
működési hiány. A stabilitásról szóló törvény tiltja a működési hitel beállítását,
ugyanakkor a költségvetési törvényünk viszont engedélyezi. Az ÖNHIKI
pályázatban előírás, hogy a forráshiány szerepeljen. Változás, hogy külön-külön el
kellett választani az önállóan működő intézményeket, az önkormányzatot és a
polgármesteri hivatalt. A többi intézmény eddig is úgy működött, mint részben
önálló intézmény szakfeladatonként, illetve kiemelt gazdálkodó egységenként. Most
teljes mértékben könyvelés szempontjából, eredeti előirányzat módosításaival
mindegyiket külön-külön kell könyvelni, kezelni. Az intézményeknek külön
adószáma, törzsszáma, bankszámla száma van. A pénzforgalmat is külön kell
lebonyolítani. Így költségtakarékosságról már nem beszélhetünk, nem beszélve arról,
hogy ezzel a feladatok elvégzése, az adminisztráció is megnövekszik. A jogszabály
már márciusban változni fog. Ezért előfordulhat, hogy a legközelebbi testületi ülésen
már módosításokra lesz szükség.
Könyvvizsgálói jelentésében leírta, hogy a táblázat számszaki adatai megegyeznek az
új jogszabály szerint elkészített táblázatok adataival. Ennek megfelelően a 2012. évi
rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal. Nem merült fel olyan
lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát
érintené. A költségvetési rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.
Gémes László polgármester megköszönte a könyvvizsgáló asszony ismertetését.
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt.
Kérte, aki az adósságot keletkeztető ügyeleteket bemutató 2012-2015. évi táblázatot
az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
14/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Az adósságot keletkeztető ügyleteket bemutató táblázat 2012-2015. évre.
Határozat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § 83./ bekezdése
szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet
elfogadásáig határozatban állapítja meg az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII.30.)
kormányrendeletben
meghatározottak
szerinti
saját
bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 3. § /1/ bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő 3 évre várható összegét.
Szegvár Nagyközség Önkormányzata az alábbiak szerint határoz az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
alakulásáról a költségvetést követő három évben.
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eFt-ban
Megnevezés
Kiadások
Felhalmozási hitel törlesztés
Pénzügyi lízing FORD szgk.
Kiadások összesen:
Bevételek
Helyi adók
Bírság, pótlék
Bevételek összesen:

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

1677
770
2447

1677
906
2583

1677
1055
2732

1677
1186
2863

71500
500
72000

71500
500
72000

71500
500
72000

71500
500
72000

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi
költségvetésébe építse be a 2012. évre vonatkozó adatokat.
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

Gémes László polgármester kérte, aki az önkormányzat 2012. évi költségvetését az
írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtása tárgyában szavazzon. Aki egyetért a pályázat
benyújtásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
15/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
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Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a
továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.

III.

IV.

V.

a.) Szegvár település lakosságszáma 2011. január 1-jén:
4803 fő.
a.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat helyi adó
bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen
72.000 eFt összegű bevételt tervez.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendeletét 103.480 eFt összegű működési
célú hiányt tervez.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2011. és 2012.
évben nem haladja meg az Ötv. 88. § /2/ bekezdése
szerint éves kötelezettségvállalás felső határát.
a.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat az Ötv.
szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
b.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

2./ Napirend
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Gémes László polgármester elmondta, a képviselő-testület több döntést is hozott
már a fogorvosi körzet működésével kapcsolatban. Ismeretes, hogy dr. Sipka Dénes
fogorvos úr bejelentette, hogy a praxist visszaadja az önkormányzatnak.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a lakosság nevében határozattal köszönje meg az
eddigi munkáját. Dr. Sipka Dénes fogorvos úr 1991. április 1-jén került Szegvárra.
Hivatását először közalkalmazottként, majd vállalkozási formában gyakorolta. 21.
éven keresztül szolgálta és védte Szegvár nagyközség lakosságának egészségét,
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biztosította a fogászati alapellátást. Munkáját magas színvonalon látta el, ennek
köszönhetően döntött úgy, hogy hivatását Szentesen, magánpraxisban folytatja
tovább. Sajnáljuk, hogy nem praktizál tovább Szegváron, kívánjuk, hogy találja meg
a számítását és munkájához erőt, egészséget kívánunk.
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy dr. Sipka Dénes fogorvos
munkáját határozattal köszönje meg a képviselő-testület, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
16/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Dr. Sipka Dénes fogorvos munkájának elismerése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szegvár
Nagyközség lakossága és a Képviselő-testület nevében megköszöni
Dr. Sipka Dénes fogorvos úr Szegvár nagyközségben kifejtett - két
évtizedes áldozatos, magas színvonalú fogorvosi munkáját.
Tevékenységével nagymértékben hozzájárult a fog- és szájbetegségek
megelőzéséhez, gyógyításához.
Megköszöni hogy lelkiismeretesen, alázattal, odaadással gyakorolta
hivatását a betegek érdekében és megelégedésére.
További munkájához erőt, jó egészséget kíván a képviselő-testület és
azt, hogy hivatása gyakorlásában továbbra is találja meg számítását.
A határozatot kapja: Dr. Sipka Dénes fogorvos Szentes, Szabadság tér
7. szám.
Gémes László polgármester előterjesztette a Forray Máté Általános Iskola és
Művészetoktatási Intézmény főzőkonyhájának üzemeltetésére vonatkozó írásos
anyagot (4. sz. melléklet). Kérte a bizottságok elnökeit, ismertessék javaslataikat.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
Szolgáltatási szerződés 6. pontjában javasolta az étkezések szót ételek szóra
kijavítani, valamint a telephely pontos megjelölését. Kérdésként merült fel, hogy a
bérlő vajon meddig tudja a szolgáltatást finanszírozni? Kérdés, meddig tudja a
vállalkozó rentábilisan üzemeltetni a konyhát? Nem szeretné, ha a képviselő-testület
arról tárgyalna, hogy a szolgáltató megszünteti a községben ezt a tevékenységet,
átvonul a szentesi főzőkonyhába, és onnan szállítja át az ebédet. A bizottság a két
szerződést elfogadásra javasolja.
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Gémes László polgármester elmondta, az idő fogja megmondani, meddig fogja a
vállalkozó üzemeltetni a konyhát. A bérleti szerződés a konyhára vonatkozik.
Amennyiben a bérleti szerződés megszűnik, akkor a szolgáltatás is. Elmondta, a
telephely Templom u. 2. szám, a szerződésben ez javításra került.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
bizottság tárgyalta az anyagot. A tárgyalás során figyelembe vették, melyik
vállalkozó tud többet nyújtani. A Pa-Szent Kft. a dolgozókat is átveszi és ez nagyon
fontos. A főzés helyben történik a mostani dolgozókkal. A vállalkozó biztosítja a
diétás ételt a gyermekeknek. Kiemelte, hogy a próbaidő szeptemberig szól. A konyha
felújítását a vállalkozó vállalja. A bizottság a bérleti és a szolgáltatási szerződést
elfogadásra javasolja.
Gémes László polgármester megköszönte a bizottságok elnökeinek ismertetését.
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, hogy a vállalkozó felvállalja az esetleges
végkielégítés és felmentési idő kifizetését? A konyhai dolgozók biztosítva vannak
afelől, hogy a vállalkozó átveszi őket? Mindenkivel kötnek szerződést? Vállalja az
önkormányzat azt, hogy ha a próbaidő alatt megszűnik a szolgáltatás, az
önkormányzat visszaveszi a dolgozókat?
Gémes László polgármester elmondta, törvény írja elő, ha a vállalkozó megszünteti a
munkaviszonyt, köteles a végkielégítést és felmentési időt megfizetni. Amennyikben
a próbaidő alatt megszűnne a szolgáltatás, a konyha üzemeltetése visszakerül az
önkormányzathoz, a dolgozókat is visszaveszik. Törvény írja elő a munkaszerződés
megkötését.
Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatásul elmondta, a konyhai dolgozóknak nincs
próbaidejük.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, mi történik akkor, ha a vállalkozó felmondja a
szerződést, illetve a bérbeadó nincs megelégedve a szolgáltatással? Ha a dolgozó úgy
nyilatkozik, hogy nem akarnak a vállalkozóval dolgozni, mennyibe kerül ez az
önkormányzatnak? Végzett-e valaki ezzel kapcsolatos számítást?
Gémes László polgármester elmondta, a dolgozók még nem nyilatkoztak arról, hogy
ki szeretne átmenni és ki az, aki nem. Előzetes információ az, hogy mindenki vállalja
az új üzemeltetővel a munkát. Amennyiben próbaidő alatt megszűnne a szolgáltatás,
újabb pályázat kiírására kerül sor a konyha üzemeltetésére vonatkozóan.
Több kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a bérleti szerződést az írásos előterjesztés
alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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17/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Bérleti és üzemeltetési szerződés a Forray Máté Általános iskola és
Művészetoktatási Intézmény főzőkonyhájára.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray
Máté Általános iskola és Művészetoktatási Intézmény főzőkonyhájára
vonatkozó Bérleti és üzemeltetési szerződést elfogadta, felhatalmazta
a polgármestert annak aláírásával.
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Fenyő
Csaba ügyvezető Pa-Szent Kft., Bernáth Ildikó iskola igazgató.

Kérte, aki a szolgáltatási szerződést az írásos előterjesztés alapján elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát.
18/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Szolgáltatási szerződés a Forray Máté Általános iskola és Művészetoktatási
Intézmény diákjainak étkeztetésére.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray
Máté Általános iskola és Művészetoktatási Intézmény diákjainak
étkeztetésére vonatkozó
Szolgáltatási szerződést
elfogadta,
felhatalmazta a polgármestert annak aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Fenyő Csaba
ügyvezető Pa-Szent Kft., Bernáth Ildikó iskola igazgató.
Gémes László polgármester elmondta, a Forray Máté Általános Iskola és
Művészetoktatási Intézmény konyhai közalkalmazottainak Pa-Szent Kft-ben történő
továbbfoglalkoztatása tárgyú határozati javaslat 1. pontjában konkrét létszámot a
dolgozók nyilatkozata után tudnak rögzíteni. Kérte a létszámcsökkentésre vonatkozó
mondat törlését, aki ezzel kiegészítve a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát.
19/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: A Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény konyhai
közalkalmazottainak Pa-Szent Kft-ben történő továbbfoglalkoztatása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette
intézményhálózatának jelenlegi működését és a kötelező feladatainak
racionálisabb ellátása érdekében az alábbi határozatot hozta:
1./ A Forray Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény
főzőkonyhája által biztosított gyermekélelmezést, munkahelyi
vendéglátást és a vendég ebéd kiszolgálását a főzőkonyha
üzemeltetésére kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján az
intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak helyett a Pa-Szent
KFT. (Várpalota, Erdődy P. T. u. 25.) keretein belül láttatja el 2012.
április 1. napjától.
Ezért a foglalkoztatottak munkajogi helyzetéről az alábbiak szerint
intézkedik:
A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény egyéb alkalmazotti (iskolai intézményi étkeztetés
szakfeladat) létszámából 5 fő közalkalmazotti jogviszonya a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1)
bekezdés d./ pontja alapján megszűnik.
A munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító
önkormányzat döntése alapján a munkáltató egy része (főzőkonyha
üzemeltetése) az MT. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül
átadásra.
A Pa-Szent Kft. mint átvevő munkáltató az 5 fő közalkalmazott
foglalkoztatását biztosítja 2012. április 1. napjától.
A fentiek esetében a munkáltatói intézkedések megtételére, az
átadásra vonatkozó szabályokat a Kjt. 25/A, a továbbfoglalkoztatás
esetére vonatkozó szabályozat a Kjt. 25/B. §-a rögzíti, mely alapján
kéri a Képviselő-testület az iskolaigazgató és a Pa-Szent Kft.
ügyvezetőjének intézkedését.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti –
üzemeltetési szerződés, valamint a feladat ellátásra vonatkozó
szolgáltatási szerződés aláírásával és kéri intézkedését a feladat
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ellátáshoz szükséges ingó és ingatlan vagyon
érdekében.

használatba adása

3.) A képviselő-testület felkéri az iskola igazgatóját, hogy az érintett
dolgozókkal kapcsolatosan jelentkező munkáltatói feladatokat hajtsa
végre.
4.) A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a
létszámcsökkenés tényének átvezetéséről az önkormányzat
költségvetési rendeletében, melyet terjesszen a képviselő-testület elé.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Bernáth Ildikó iskolaigazgató, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Pa-Szent Kft. ügyvezetője.

Gémes László polgármester előterjesztette a gyermekjóléti alapellátásokról, a
gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó írásos anyagot (5. sz. melléklet). Átadta a szót Lukács
Istvánné bizottsági elnöknek.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság az írásos anyagot elfogadásra javasolta.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testületet, aki a gyermekjóléti
alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatásairól szóló
önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletét
a gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és természetbeni
juttatásairól szóló 14/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gémes László polgármester előterjesztette a szociális rászorultságtól függő pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). Átadta a szót az
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének.
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Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság az írásos anyagot elfogadásra javasolta.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki a szociális rászorultságtól függő pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletét
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2011. (VIII.30.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Gémes László polgármester előterjesztette a települési szilárd hulladék kezelési
közszolgáltatás 2012. évre elfogadott díjainak módosítására vonatkozó írásos anyagot
(7. sz. melléklet).
Tóth Péter képviselő elmondta, bizottsági ülésen tárgyaltak arról, hogy egyedülállók
esetében kevesebb háztartási hulladék képződik, mint nagy családoknál. Az ülésen
tájékoztatást kapott arról, hogy az egyedülállók kisebb mennyiségre is köthetnek
szolgáltatói szerződést. Kérte, hogy erről a lakosságot tájékoztassák.
Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatja a lakosságot arról, arra van lehetőség, hogy az
egy fős háztartásban lakó személyek a szolgáltatótól kérjék azt, hogy 50 literes
edényzetre szerződjenek. A szolgáltatási díj ennek megfelelően kevesebb. A
szerződést a Szentesi Városellátó Intézménynél lehet megkötni.
A képviselő-testület 2011. decemberében elfogadta a szilárd hulladék
közszolgáltatási díjának az emelését. December végén megjelent egy új törvény,
amely megtiltotta azt, hogy a szolgáltatók a szemétszállítási díjat felemeljék. Az
előterjesztés arról szól, hogy a decemberben megemelt díjat vissza kell venni a 2011ben megállapított díjtételre. A szolgáltató javaslatot tett az önkormányzati rendelet
módosítására, mely szerint lomtalanításra évente egy alkalommal kerül sor.
R. Nagy Mihály alpolgármester úr elmondta, amennyiben lehet javaslatot tenni,
akkor tavasszal legyen lomtalanítás.
Gémes László polgármester kérte, aki a települési szilárd hulladék kezelési
közszolgáltatás 2012. évre elfogadott díjainak módosítására vonatkozó írásos
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012. (II.23.) 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 módosítására

Gyömbér Ferencné jegyző a lakosok tájékoztatására elmondta, a képviselő-testület
az ivóvíz díját is meghatározta a 2011. decemberi ülésén. Itt is volt jogszabály
változás, mely szerint a továbbiakban már nem a képviselő-testület lesz jogosult a
vízdíjat megállapítani, hanem maga a szolgáltató. Természetesen e felett egy állami
kontroll fog felügyelni. A képviselő-testület 4,5 %-os emelkedést fogadott el, viszont
a törvény szerint az ivóvíz díját csak 4,2 %-kal lehet emelni, melyet a továbbiakban a
szolgáltató fog érvényesíteni.
Gémes László polgármester megköszönte Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatását.
Ezt követően előterjesztette a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére
tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő visszautalására vonatkozó
írásos anyagot (8. sz. melléklet). Átadta a szót Szabó Tibor bizottsági elnöknek.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, Szegvár Nagyközségi Önkormányzat részére
479.863,-- Ft visszafizetendő, természetesen a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal meghozta alábbi határozatát.
20/2012. (II.23.) KT.
Tárgy:
Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító
Konzorcium
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő visszautalása.

részére

tervezési

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011. (12.07.) TGY.
határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő összegét 479.863,- azaz Négyszázhetvenkilencezer-
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nyolcszázhatvanhárom forintot a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 57200062-10022843 sz. bankszámlájára kéri utalni, melynek a tulajdonosa Szegvár Nagyközség Önkormányzat.
A határozatot kapja: DARFÜ Nonprofit Kft. 6726 Szeged,
Közép fasor 1-3., Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Pappné Muzsik
Renáta igazgatási főelőadó.

Gémes László polgármester előterjesztette az alapító okiratok módosítására
vonatkozó írásos anyagot (9. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné
jegyzőnek.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a törvény változások következtében a
pénzügyi előírásokat az intézmények alapító okiratában is meg kell jeleníteni. Az új
Áht. előírja, hogy módosító okiratokat kell szerkeszteni. Ennek a
kötelezettségünknek eleget tettünk. A határozati javaslatban a közfoglalkoztatás úgy
szerepel,
hogy
„Bérpótló
juttatásra
jogosultak
hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatása”, amit ki kell javítani Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosultak hoszabb időtartamú közfoglalkoztatására”. A polgármesteri hivatal
alapító okiratában a polgármesteri hivatal feladataként még egyebek mellett az van
meghatározva, hogy a hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvényben meghatározott feladatokat. A nemzetiségek jogairól szóló törvény neve is
megváltozott, ezért ezt a részt is helyesbítette. A választásokhoz kapcsolódó
szakfeladat is megváltozott: „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek” lett. A többi változás inkább pontosítás, mivel eddig
intézményekről beszéltünk, helyette költségvetési szerveket kell említeni. A
közoktatási törvény költségvetési intézményt említ. Lényegesebb változás a
polgármesteri hivatala alapító okiratában van - mivel korábban az intézményeknél
történő pénzmozgást is be kellett építeni az okiratba – ezeket most törölni kellett.
Gémes László polgármester megköszönte Gyömbér Ferencné jegyző asszony
tájékoztatását. Megkérdezte, van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?
Kérdés, vélemény a testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda Alapító Okiratának
módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
21/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda Módosító Okiratának elfogadása.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda
Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

Módosító Okirat

Kurca-parti Óvoda
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda 73/2011. (V.
26.) Kt. határozatával elfogadott Alapító Okiratának 3. számú módosítását
- az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – az alábbiak szerint fogadja el
2012. február 24-i hatállyal:
1./ Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiakra módosul:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú óvodai nevelés
feltételeinek megteremtése, biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében meghatározottak
szerint az alábbi alapító okiratot fogadja el:
2./ Az Alapító Okirat 1.) pontjában „Az intézmény neve.” helyébe az alábbi szöveg lép: A
költségvetési szerv neve:
3./ Az Alapító Okirat 2.) pontjában „Az intézmény székhelye” helyébe az alábbi szöveg lép:
Székhelye:
4./ Az Alapító Okirat 3.2. pontjában „Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása:”
helyébe az alábbi szöveg lép: Alapító szerve szerinti besorolása:
5./ Az Alapító Okirat 4.2. pontjában „Az intézmény irányító szerve” helyébe az alábbi szöveg
lép: Irányító szerve:
6./ Az Alapító Okirat 5.) pontjában „Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe”
helyébe az alábbi szöveg lép: Felügyeleti szervének neve, címe:
7./ Az Alapító Okirat 7.1. pontjában „Az intézmény jogállása.” helyébe az alábbi szöveg lép:
Jogállása
8./ Az Alapító Okirat 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása
alapján: önállóan működő költségvetési szerv.
9./ Az Alapító Okirat 8.1. pontjában „Az intézmény típusa” helyébe az alábbi szöveg lép:
Típusa:
10./ Az Alapító Okirat 9.) pontjában „Az intézmény szervezeti felépítése ” helyébe az alábbi
szöveg lép: Szervezeti felépítése
11./ Az Alapító Okirat 10.) pontjában „Az intézménybe felvehető maximális
gyermeklétszám” helyébe az alábbi szöveg lép: Felvehető maximális gyermeklétszám:
12./ Az Alapító Okirat 11.) pontjában „Az intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása és
megnevezése, állami feladatként ellátandó alaptevékenysége szakfeladatonként” helyébe
az alábbi szöveg lép: Szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése, állami
feladatként ellátandó alaptevékenysége szakfeladatonként:
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13./ Az Alapító Okirat 12.) pontjában „Az intézmény feladata” helyébe az alábbi szöveg lép:
Feladata
14./ a. Az Alapító Okirat 12.2 pontjában „Alaptevékenységek” helyébe az alábbi szöveg lép:
Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása
b. Az Alapító Okirat 12.2 pontjából „ 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”
szakfeladat szám és megnevezés törlésre kerül.
c. Az Alapító okirat 12.2 pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 890442 Foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
15./ Az Alapító Okirat 14.) pontjában „Az intézmény vezetője” helyébe az alábbi szöveg lép:
A költségvetési szerv vezetője
16./ Az Alapító Okirat 14.1. pontjában „Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje”
helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje
17./ Az Alapító Okirat 17.) pont Záró rendelkezések az alábbi szöveggel egészül ki:
Az Alapító Okirat 3. számú módosítását Szegvár nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a ……/2012. (II. 23.) Kt. határozatával fogadta el.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Kurca-parti Óvoda Egységes Szerkezetű
Alapító okiratát készítse el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár felé nyújtsa be.
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Csurka Zoltánné óvodavezető, Váradi Jánosné gazd. Osztályvezető, Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága.

Gémes László polgármester kérte, aki a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
22/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Módosító
Okiratának elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray Máté Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Módosító Okiratát az alábbiak
szerint fogadja el:

17

Módosító Okirat

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray Máté Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74/2011. (V. 26.) Kt. határozatával elfogadott Alapító
Okiratának 3. számú módosítását - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján – az alábbiak szerint fogadja el 2012. február 24-i hatállyal:
1./ Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiakra módosul:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú nevelés és oktatás
feltételeinek megteremtése, biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében meghatározottak
szerint az alábbi alapító okiratot fogadja el:
2./ Az Alapító Okirat 1.) pontjában „Az intézmény neve.” helyébe az alábbi szöveg lép: A
költségvetési szerv neve:
3./ a. Az Alapító Okirat 2.) pontjában „Az intézmény székhelye” helyébe az alábbi szöveg
lép: Székhelye:
b. Az Alapító okirat 2.1. pontjában „Az intézmény telephelyei” helyébe az alábbi szöveg
lép: Telephelyei
4./ a. Az Alapító okirat 3.) pontjában „Az intézmény alapítója” helyébe az alábbi szöveg lép:
Alapítója
b. Az Alapító Okirat 3.2. pontjában „Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása:”
helyébe az alábbi szöveg lép: Alapító szerve szerinti besorolása:
5./ Az Alapító Okirat 4.2. pontjában „Az intézmény irányító szerve” helyébe az alábbi szöveg
lép: Irányító szerve:
6./ Az Alapító Okirat 5.) pontjában „Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe”
helyébe az alábbi szöveg lép: Felügyeleti szervének neve, címe:
7./ Az Alapító Okirat 6.) pontjában „Működési területe” helyébe az alábbi szöveg lép:
Illetékessége, működési köre:
8./ a. Az Alapító Okirat 7.1. pontjában „Az intézmény jogállása.” helyébe az alábbi szöveg
lép: Jogállása
b. Az Alapító Okirat 7.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Gazdálkodási besorolása
alapján: önállóan működő költségvetési szerv.
9./ Az Alapító Okirat 8. pontjában „Az intézmény típusa” helyébe az alábbi szöveg lép:
Típusa:
10./ Az Alapító Okirat 8.2. pontjának számozása 9.) pontra módosul
11./ Az Alapító Okirat 9.) pontja számozása 10.) pontra módosul. A módosított 10.)
pontjában „Az intézmény szervezeti felépítése ” helyébe az alábbi szöveg lép: Szervezeti
felépítése
12./ Az Alapító Okirat 11.) pontjában „Az intézménybe felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszám” helyébe az alábbi szöveg lép: Felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszám:
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13./ Az Alapító Okirat 14.) pontjában „Az intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása és
megnevezése, állami feladatként ellátandó alaptevékenysége szakfeladatonként” helyébe
az alábbi szöveg lép: Szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése, állami
feladatként ellátandó alaptevékenysége szakfeladatonként:
14./ Az Alapító Okirat 15.) pontjában „Az intézmény feladata” helyébe az alábbi szöveg lép:
Feladata
15./ a. Az Alapító Okirat 15.5. pontjában „Alaptevékenységek” helyébe az alábbi szöveg
lép:
Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása
b. Az Alapító Okirat 15.5 pontjából „ 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”
szakfeladat szám és megnevezés törlésre kerül.
c. Az Alapító okirat 15.5 pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 890442 Foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
d. Az Alapító Okirat 682002 szakfeladat számú, Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése megnevezésű szakfeladat szám helyébe az alábbi szakfeladat szám lép:
680002.
16./ Az Alapító Okirat 17.) pontjában „Az intézmény vezetője” helyébe az alábbi szöveg lép:
A költségvetési szerv vezetője
17./ Az Alapító Okirat 17.1. pontjában „Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje”
helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje
18./ Az Alapító Okirat 20.) pont Záró rendelkezések az alábbi szöveggel egészül ki:
Az Alapító Okirat 3. számú módosítását Szegvár nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a ……/2012. (II. 23.) Kt. határozatával fogadta el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Forray Máté Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes Szerkezetű Alapító okiratát készítse
el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár felé nyújtsa be.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Bernáth Ildikó igazgató, Váradi Jánosné gazd. Osztályvezető, Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei Igazgatósága.

Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
23/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Módosító Okiratának elfogadása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
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Módosító Okirat

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény 149/1997. (IX. 02.) Kt. határozatával elfogadott Alapító Okiratának 10.
számú módosítását - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – az
alábbiak szerint fogadja el 2012. február 24-i hatállyal:
1./ Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiakra módosul:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi és szociális
alapellátás, a család és gyermekvédelmi alapellátás feltételeinek megteremtése,
biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbi alapító
okiratot fogadja el:
2./ Az Alapító Okirat I/1. pontjában „Költségvetési intézmény neve.” helyébe az alábbi
szöveg lép: Költségvetési szerv neve:
3./ Az Alapító Okirat I/2. pontjában „Költségvetési intézmény székhelye” helyébe az alábbi
szöveg lép: Költségvetési szerv székhelye:
4./ Az Alapító Okirat I/3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Szakágazati besorolás: 8899
máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.
5./ Az Alapító Okirat II/1. pontjában „Az intézmény alapító szerve” helyébe az alábbi
szöveg lép: Alapító szerve:
6./ Az Alapító Okirat II/2. pontjában „Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása”
helyébe az alábbi szöveg lép: Alapító szerve szerinti besorolása:
7./ Az Alapító Okirat III. pontjában „Az intézmény irányító szerve” helyébe az alábbi szöveg
lép: Irányító szerve:
8./ Az Alapító Okirat IV. pontjában „Az intézmény fenntartója” helyébe az alábbi szöveg
lép: Fenntartója:
9./ Az Alapító Okirat VI. pontjában „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” helyébe az
alábbi szöveg lép: Gazdálkodási besorolása:
10./ Az Alapító Okirat VII. pontját hatályon kívül helyezi
11./ Az Alapító Okirat IX. pontját hatályon kívül helyezi.
12./ Az Alapító Okirat X. pontjában „Működési köre” helyébe az alábbi szöveg lép:
Illetékessége, működési köre:
13./ Az Alapító Okirat XII. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
Szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése, állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége szakfeladatonként: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális
ellátás bentlakás nélkül.
Alaptevékenységei:
1./ Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
2./ Gondozási Központ: nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés.
3./ Gyermekjóléti Szolgálat
4./ Családsegítő Szolgálat
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5./ Tanyagondnoki Szolgálat
6./ Fogorvosi alapellátás
Az alaptevékenységek szöveges meghatározása:
1./ Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Az egészségügyi alapellátás részeként a védőnő gondozási tevékenységét azon
családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-18 éves korú
gyermek él.
Feladataik körébe tartozik:
- a nővédelem,
- a várandós anyák gondozása,
- gyermekágyas anyák gondozása,
- 0-6 éves korú gyermekek gondozása,
- tanköteles gyermekek gondozása,
- családgondozás
2./ Gondozási Központ
Alaptevékenységei:
a./ nappali ellátás: melyet a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 65/F.
§-a alapján biztosít
b./ házi segítségnyújtás: melyet a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 63.
§-a alapján biztosít
c./ étkeztetés: melyet a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 62.§-a
alapján biztosít.
3./ Gyermekjóléti Szolgálat
Alaptevékenységei: - a gyermekek testi, lelki egészségének, családban
történő nevelésének elősegítése,
- a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése,
- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése,
- a településen élő gyermekek szociális helyzetének,
veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése.
4./ Családsegítő Szolgálat
Alaptevékenységei: - figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés
helyzetét
- veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert
működtet
- tájékoztatás a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról , az ellátáshoz való hozzájutás
módjáról,
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,
- segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi ügyek vitelében
- meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint
intézkedik annak orvoslása érdekében
- családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis,
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását
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5./ Tanyagondnoki Szolgáltatás
Alapszolgáltatási feladatok:
- közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban,
közösségi és szociális információk szolgáltatásában
- egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása
keretében háziorvosi, gyermekorvosi, szakorvosi rendelésre
szállítás, gyógyszerfelíratás, -kiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
- óvodások, iskolások településen belül működő közoktatási
intézményekbe szállítása.
Közvetlen, kiegészítő alapszolgáltatási feladatok:
- közösségi, művelődési, sport rendezvények szervezésének
segítése, illetve rendezvényekre szállítás,
- közreműködés nagybevásárlások lebonyolításában
- egyéni hivatalos ügyekben az ügyintézés településen belüli
helyszínére szállítás
- településen belül található lakossági szolgáltatások igénybevételében közreműködés
- szükség esetén ételszállításban való közreműködés
- önkormányzati információk közvetítése a lakosság felé
6./ Fogorvosi alapellátás
Alapellátás keretében a fogorvos feladata a fog és szájbetegek
-

vizsgálata, kezelése, gondozása
szűrővizsgálatok elvégzése
góckutatás
a terhes nők fogászati gondozása
sürgősségi ellátás
szükség esetén igazolja a beteg keresőképtelenségét
szakellátásra irányítás

Nevelési, oktatási intézményekbe járó gyermekek, tanulók fogászati
ellátása esetén a fogorvos a következő feladatokat végzi:
-

szűrővizsgálatok
tanácsadás
kezelés, illetve szakellátásra irányítás
komplex megelőző program

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
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Szakfeladat
számok:
862301
869041
869042
881011
889201
889921
889922
889924
889928
890442

megnevezés:
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Idősek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

14./ Az Alapító Okirat XIII. pontjában „Az intézmény feladatellátást szolgáló vagyona”
helyébe az alábbi szöveg lép: Feladatellátást szolgáló vagyon:
15./ Az Alapító Okirat XV. pontját hatályon kívül helyezi.
16./ Az Alapító Okirat XVI/1. pontjában „Az intézmény vezetője” helyébe az alábbi szöveg
lép: A költségvetési szerv vezetője
17./ Az Alapító Okirat XVI/2. pontjában „A költségvetési intézmény vezetője
kinevezésének rendje” helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv vezetőjének
megbízási rendje
18./ Az Alapító Okirat Záró rendelkezések sorszáma a XVIII. pont lesz. és az eredeti
számozatlan rendelkezések helyébe az alábbi szöveg lép:
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratát Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 149/1997. (IX. 02.) Kt. számú
határozatával fogadta el.
A módosító határozatok száma:
1.
248/2000. (IX. 11.) Kt.,
2.
309/2000. (X. 25.) Kt.,
3.
184/2003. (X. 29.) Kt,
4.
188/2004. (X. 28.) Kt.,
5.
141/2005. (VIII. 25.) Kt.,
6.
257/2007.(XII. 13.) Kt.,
7.
222/2008. (XII. 18.) Kt.,
8.
114/2009. (VII. 12.) Kt,
9.
175/2009. (XI.26.) Kt.
10.
…../2012. (II. 23.) Kt.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Egységes Szerkezetű Alapító okiratát készítse el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár felé nyújtsa be.
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Pintér
Lászlóné intézményvezető, Váradi Jánosné gazd. osztályvezető, Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága.
Gémes László polgármester
Önkormányzat Polgármesteri
kézfeltartással jelezze.

kérte, aki elfogadja Szegvár
Hivatala Alapító Okiratának

Nagyközségi
módosítását,

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
24/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Szegvár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Módosító Okiratának
elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja
el:

Módosító Okirat

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 63/2000.
(V. 17.) Kt. határozatával elfogadott Alapító Okiratának 9. számú módosítását - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – az alábbiak szerint fogadja el
2012. február 24-i hatállyal:
1./ Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiakra módosul:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működésével,
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátási feltételeinek megteremtése, biztosítása érdekében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(4) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbi alapító okiratot fogadja el:
2./ Az Alapító Okirat I/2. pontjában „Az intézmény székhelye, címe” helyébe az alábbi
szöveg lép:
Székhelye, címe:
3./ Az Alapító Okirat I/3. pontjában „Az intézmény telephelye” helyébe az alábbi szöveg lép:
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Telephelye:
4./ Az Alapító Okirat I/4. pontját hatályon kívül helyezi.
5./ Az Alapító Okirat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. Alaptevékenysége:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §-a alapján az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A polgármesteri
hivatal ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
2. Államháztartási szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése, állami
feladatként ellátandó alaptevékenysége szakfeladatonként:
8411 Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége.
Szakfeladat
számok:
841114
841115
841116
841117
841118
841126
890442

megnevezés:
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

6./ Az Alapító Okirat III/1. pontjában „Az intézmény illetékessége” helyébe az alábbi szöveg
lép: Illetékessége:
7./ Az Alapító Okirat III/2. pontjában „Az intézmény alapító szerve” helyébe az alábbi
szöveg lép: Alapító szerve:
8./ Az Alapító Okirat III/5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
Szerv
9./ Az Alapító Okirat IV/2 és IV/3. pontját hatályon kívül helyezi.
10./ Az Alapító Okirat V. pontjában „A költségvetési szerv vezetője, vezetőjének kinevezési
rendje ” helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv vezetője, vezetőjének
megbízási rendje
11./ Az Alapító Okirat VII. pontjában „Az intézmény feladatellátást szolgáló vagyona”
helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv feladatellátást szolgáló vagyona
17./ Az Alapító Okirat IX. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
IX. Záró rendelkezések:
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 63/2000. (V. 17.) Kt. határozatával fogadta el.
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A módosító határozatok száma:
1.
254/2000. (IX. 11.) Kt.,
2.
180/2003. (X. 29.) Kt.,
3.
142/2005. (VIII. 25.) Kt.,
4.
140/2007. (VIII. 30.) Kt.,
5.
254/2007. (XII. 23.) Kt.
6.
114./2009. (VII. 14.) Kt.,
7.
174/2009. (XI.26.) Kt,
8.
5/2010. (I.29.) Kt.
9.
……./2012. (II. 23.) Kt.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Szegvár Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Egységes Szerkezetű Alapító okiratát készítse el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár felé nyújtsa be.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi
Jánosné gazd. Osztályvezető, Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága.

Gémes László polgármester előterjesztette a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési
Társulása társulási megállapodása módosítására vonatkozó írásos anyagot (10. sz.
melléklet).
Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem volt.
Kérte, aki a társulási megállapodás módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
25/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása társulási megállapodása
módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési
Társulása társulási megállapodása módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak
szerint határoz:
1./ A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés e)
pontjában biztosított kizárólagos jogkörében eljárva " Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési
Társulása" Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint
módosítja:
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- A Megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.) A szentesi kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10.§ (1) bekezdés e.) pontjában
kapott át nem ruházható hatáskörükben eljárva, az Ötv. 41.§ (1) bekezdésében, valamint 92.§
(8) bekezdés c) pontja kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény 8. §-a szerint belső ellenőr közös
foglalkoztatásában állapodnak meg és jelen megállapodással a belső ellenőrzési feladatok
ellátására társulást hoznak létre 2004. szeptember 1. napjával határozatlan időre.
- A Megállapodás 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:
3.) A társulás székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
- A Megállapodás 6.) pontja helyébe az alábbiak kerülnek:
6.) A társulás tagjainak neve és székhelye:
–
–
–
–
–
–
–
–

Szentes Város Önkormányzata (Székhelye: Szentes, Kossuth tér 6.)
Árpádhalom Község Önkormányzata (Székhelye: Árpádhalom, Petőfi u. 17.)
Derekegyház Község Önkormányzata (Székhelye: Derekegyház, Kossuth u. 4.)
Eperjes Község Önkormányzata (Székhelye: Eperjes, Petőfi u. 1.)
Fábiánsebestyén Község Önkormányzata (Székhelye: Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.)
Nagymágocs Község Önkormányzata (Nagymágocs, Szentesi út 42.)
Nagytőke Község Önkormányzata (Székhelye: Nagytőke, Széchenyi tér 6.)
Szegvár Község Önkormányzata (Székhelye: Szegvár, Szabadság tér 2.)

- A Megállapodás 7.) pontja helyébe az alábbiak kerülnek:
7.) A társulás célja, feladata:
Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szabályai alapján a társulásban résztvevő önkormányzatoknál és az általuk felügyelt költségvetési
szerveknél a belső ellenőrzés ellátása.
A társulás feladatellátása kiterjed Szentes Kistérség Többcélú Társulására, valamint az általa
alapított és felügyelt költségvetési szervekre is.
- A Megállapodás 8.) pontja helyébe az alábbiak kerülnek:
8.) A közös feladatellátásra vonatkozó részletes rendelkezések
A belső ellenőrök a tevékenységüket a székhely település jegyzőjének közvetlenül alárendelve
végzik, aki köteles biztosítani a Polgármesteri Hivatalon belüli funkcionális - szervezeti és
feladatköri – függetlenségüket.
A társulás tagjai tudomással bírnak arról, hogy a belső ellenőrök az ellenőrzési tevékenységen
kívül más tevékenység (operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátása) végrehajtásába nem
vonhatók be.
A társult önkormányzatok a belső ellenőrzési feladatok ellátásának személyi feltételeit a gesztor
önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján szükség esetén külső erőforrás bevonásával is
biztosíthatják, figyelembe véve a hatályos jogszabályi előírást.
A belső ellenőrzési társulás keretében a belső ellenőrök a tevékenységüket a vonatkozó
jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az
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államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta
alapján készített – a gesztor önkormányzat jegyzője által jóváhagyott - Belső Ellenőrzési
Kézikönyv figyelembevételével látják el.
A társulás keretében ellátott belső ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódóan - a 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése által biztosított eltérő megállapodás lehetőségével élve – a
társult önkormányzatok az eljárásrendet az alábbiak szerint szabályozzák:
a) A társult önkormányzatok és Szentes Kistérség Többcélú Társulása stratégiai ellenőrzési
tervének és éves ellenőrzési tervének összeállítása a belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre
álló kapacitások összehangolásának érdekében az érintett önkormányzatok jegyzői, körjegyzői és
a munkaszervezet vezető véleményének figyelembevételével történik.
b) A társult feladatellátás során készített stratégiai ellenőrzési terv és éves ellenőrzési terv magába
foglalja:
- a társulásban résztvevő önkormányzatoknak a képviselő-testület által jóváhagyott stratégiai
ellenőrzési terveit és éves ellenőrzési terveit,
- Szentes Kistérség Többcélú Társulása és az általa irányított költségvetési szervekre
vonatkozó, a társulási tanács által jóváhagyott stratégiai ellenőrzési tervet és éves
ellenőrzési tervet.
c) A társult feladatellátásra vonatkozó, b) pont szerinti jóváhagyott stratégiai ellenőrzési terveket
és éves ellenőrzési terveket összesítve a gesztor önkormányzat jegyzője tájékoztatásul Szentes
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elé terjeszti.
d) Az éves ellenőrzési tervet indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a gesztor önkormányzat
jegyzőjének egyetértésével módosíthatja.
e) A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról év közben az ellenőrzések
befejezésekor tájékoztatja az érintett önkormányzatok jegyzőit, körjegyzőit, illetve Szentes
Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének vezetőjét.
f) A belső ellenőrzési társulás által végzett ellenőrzéseknél elegendő egy közös belső ellenőrzési
kézikönyv alkalmazása, amelyet a gesztor önkormányzat jegyzője hagy jóvá.
g) A társult önkormányzatok és Szentes Kistérség Többcélú Társulása vonatkozó éves ellenőrzési
jelentéseit a gesztor önkormányzat jegyzője az egyes önkormányzatok, illetve a többcélú
kistérségi társulás zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az érintett jegyző,
illetve munkaszervezet vezető részére megküldi, hogy azt a polgármester, illetve a társulási tanács
elnöke a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület, illetve a társulási tanács elé
terjeszthesse.
h) Az éves ellenőrzési jelentéseket önkormányzatonként, illetve a többcélú kistérségi társulásra
külön-külön kell készíteni.
- A Megállapodás 9.) pontja az alábbiak szerint módosul:
9.) A társulás működésének értékelésére vonatkozó szabályok:
A belső ellenőri társulás tapasztalatait Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
értékeli. Az ellenőrzés szervezésével, lebonyolításával, az ellenőrzés színvonalával kapcsolatos
észrevételeket a vizsgálatok következő évi végrehajtásakor kell érvényesíteni.
- A Megállapodás 11.) pontja az alábbiak szerint módosul:
11.) A társulás költségeinek fedezete és viselése:
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A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a belső ellenőrzési feladat folyamatos
ellátásával kapcsolatos költségek forrásait saját és külső erőforrások bevonásával biztosítják.
A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a feladat folyamatos ellátásával
kapcsolatos költségek forrásai elsődlegesen az éves költségvetési törvényben meghatározottak
szerint a központi költségvetésből igényelhető normatív és egyéb támogatások, valamint egyéb
lehetséges (pl.: pályázat) források.
Amennyiben a feladatellátás költségeit az említett külső források nem fedezik, a társult
önkormányzatok vállalják, hogy a társulás működési kiadásainak külső forrásokból le nem fedett
részét pénzügyi hozzájárulás címén az éves költségvetésükből biztosítják.
A társult felek megállapodnak abban, hogy a társulást megillető normatív támogatást – a
vonatkozó költségvetési törvény alapján - évente Szentes Kistérség Többcélú Társulása igényli,
melyet a Magyar Államkincstár normatív finanszírozás ütemének megfelelően tovább ad a
gesztor önkormányzat részére, aki beépíti azt a költségvetésébe.
A társulás fenntartásához, illetve közös foglalkoztatás biztosításához történő pályázat benyújtása
esetén az önrész vállalásához, valamint a költségvetést érintő döntéshez a társult képviselőtestületek mindegyikének egyetértése szükséges.
A feladatellátással kapcsolatos költségeket (költségtervet), illetve a pénzügyi hozzájárulás
mértékét a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei, a polgármestereik útján a
költségvetési tervezési időszakban egyeztetik.
Amennyiben az egyeztetett költségvetésben a társulás költségei a támogatás összegét
meghaladják, annak fedezetét a társult önkormányzatok az éves ellenőrzési tervek szerinti
ellenőrzési napok arányában viselik.
A gesztor önkormányzat a támogatáson felüli saját költségeit költségvetésének terhére biztosítja.
A hozzájárulás összegét a társulás tagjai költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül és
indokolt esetben módosítják.
A társulási hozzájárulást a tárgyév június 30. napjáig kell 12066007-00372800-00100007
számlaszámra átutalni.
Amennyiben a társult önkormányzatok a társulás éves költségvetésében vállalt pénzügyi
hozzájárulást nem teljesítik, akkor a gesztor önkormányzat a fizetési kötelezettséget nem teljesítő
önkormányzatok ellen felhatalmazással történő beszedési megbízás alkalmazhat.
A pénzügyi hozzájárulás elszámolása minden költségvetési év végével történik.
- A Megállapodás 12.) pontja az alábbiak szerint módosul:
12.) A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának részletes
szabályai, az elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén
1. A társuláshoz való csatlakozás:
A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát
tartalmazó határozatot a társult képviselőtestületekhez meg kell küldeni.
A társuláshoz való csatlakozás elfogadásához minden tag önkormányzat képviselő-testületének
minősített többségű döntése szükséges.
2. A társulási megállapodás felmondásának szabályai
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A megállapodás megszüntetését, felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti.
A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott - döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban
köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.
A társulási megállapodás év közbeni felmondásához a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:
3. Kizárás
A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet, amely a megállapodásban
foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
Fontos oknak minősül:
- a képviselőtestület költségvetési hozzájárulását nem, vagy sorozatosan legalább 2
alkalommal nem utalta át,
- a képviselő-testület a társulás zavartalan működéséhez szükséges előzetes egyeztetési,
döntési, határozathozatali, kötelezettségeinek nem tesznek eleget,
4. A társulás megszűnik:
- amennyiben a tagok száma, a felmondás miatt, egy tagra csökken.
- ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését;
- a bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a
kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek.
A társulási megállapodást jogszerűen felmondó taggal, továbbá a társulás megszűnése esetén a
társulás tagjai kötelesek egymással – a teljesített hozzájárulásokra tekintettel – elszámolni.
Az elszámolás a 13. pontjában megfogalmazottak alapján történik.
- A Megállapodás 13.) pontja helyébe az alábbiak kerülnek:
13.) A társulás vagyona:
A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik.
A helyi önkormányzatok társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzatok vagyonaként
kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat – a vagyonszaporulat létrehozásához való anyagi
hozzájárulás arányában – a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári
Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- A Megállapodás 14.) pontja helyébe az alábbiak kerülnek:
14.) Államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása
A társulás államigazgatási feladatot és hatáskört nem lát el. A társulás tevékenysége során
keletkezett iratok kiadmányozását a társulás vezetője (gesztor polgármestere) látja el.
- A Megállapodás 15.) pontja az alábbiak szerint módosul:
15.) A társulás ellenőrzésének rendje:
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátás költségterve, a pénzügyi
hozzájárulás befizetése, az előirányzat felhasználás, az elszámolás ellenőrzésére a Szentes
Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságát jelölik ki.
A társulás szakmai munkáját a jogszabályban felhatalmazottakon túl a társulást alapító
önkormányzatok is ellenőrizhetik.
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- A Megállapodás 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:
16.) A társulásban foglalkoztatott személy(ek) alkalmazásának feltételeit;
A Társulás tagjai megállapodnak, hogy a jelen megállapodás 3. pontjában foglaltak ellátására 2 fő
belső ellenőrt közösen foglalkoztatnak Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőiként.
A közösen foglalkoztatott belső ellenőr alkalmazására a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény előírásai vonatkoznak azzal, hogy megbízása, kinevezése, felmentése előtt ki
kell kérni valamennyi tag polgármesterének véleményét.
A belső ellenőrök munkaköri leírását a gesztor önkormányzat jegyzője készíti el.
Képesítési előírás:
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
II. 3. pontja szerinti előírások
Általános és szakmai követelmény:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-ban foglaltak szerint
A munkáltatói jogok gyakorlója:
Szentes Város Jegyzője
- A Megállapodás 17.) pontja helyébe az alábbiak kerülnek:
17.) A társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a Szentesi Városi Bíróság az
illetékes.
- A Megállapodás 19.) pontja az alábbiak szerint módosul:
19.) A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény valamint, a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodások
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A határozatot kapja: Szegvár Nagyközség Polgármestere, Szegvár Nagyközség Jegyzője, Szentes
Város Jegyzője, Szentes Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, Kistérségi Tárulási Iroda,
Gazdálkodási osztályvezető Szegvár

Gémes László polgármester ismertette a Gyermekvédelmi szakellátási intézményi
társulás társulási megállapodása módosítására vonatkozó írásos előterjesztést (11. sz.
melléklet). Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el.
Kérte, aki a társulási megállapodás módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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26/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás társulási megállapodása
módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi szakellátás
intézményi társulás társulási megállapodása módosítására irányuló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
1./ A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1)
bekezdés e) pontjában biztosított kizárólagos jogkörében eljárva "Szentesi Kistérség
Önkormányzatai Képviselő-testületeinek Gyermekvédelmi Szakellátási Intézményi
Társulása" Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak
szerint módosítja:
- A Megállapodás I. fejezet 3) pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A társuló önkormányzatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 161/E. §-a alapján gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Szentes Város
Önkormányzatát jelölik ki.”
3./

A Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodások aláírására.

a

polgármestert

a

módosított

társulási

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A határozatot kapja: Szegvár Nagyközség Polgármestere, Szegvár Nagyközség Jegyzője,
Szentes Város Jegyzője, Szentes Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, Kistérségi Tárulási
Iroda, Gazdálkodási Osztályvezető Szegvár.

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazására vonatkozó írásos
anyagot (12. sz. melléklet). Elmondta, törvényi változások történtek a
bérkompenzációval kapcsolatban.
Szabó Tibor képviselő rákérdezett, az előterjesztésben miért 2010. december 31-i
illetmény van figyelembe véve? Így a 2011. januári nettó bér azonos marad.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, valamennyi munkavállalóra vonatkozott, hogy
a 2010. december 31-i illetményt kellett figyelembe venni, arra kapták a
kompenzációt.
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, 2011. január 1-től?
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Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, igen, 2011. január 1-től. A bérkompenzáció
nem épül be a bérbe, külön sorban szerepel mindenkinek. Azért, hogy most ne
csökkenjen az ügyvezető bére, ezért tette a polgármester úr a javaslatot, hogy a 2011.
január 1-i kompenzációval megemelt bére maradjon.
Gémes László polgármester kérte, aki az ügyvezető díjazására vonatkozó írásos
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
27/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének díjazása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Szegvári
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT.
kizárólagos egyszemélyi tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény 141. § (1) bekezdés j) pontja alapján Gyömbér Ferenc
ügyvezető díjazását 2012. január 1. napjától havi bruttó 261.300,- Ft-ban
határozza meg.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szegvári Falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT. Gyömbér Ferenc
ügyvezető.

Gémes László polgármester előterjesztette a MIO CONTO Kft. bérleti díj
elengedésére vonatkozó kérelmét (13. sz. melléklet). Az előterjesztést a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Felkérte Szabó Tikbor képviselőt, ismertesse
a bizottság javaslatát.
Szabó Tibor elnök elmondta, a korábbi években is benyújtotta a Kft. kérelmét a
bérleti díj részben, vagy teljes egészében történő elengedésére. A képviselő-testület
elfogadta kérelmüket azzal a kitétellel, hogy egy adott létszámot foglalkoztasson. A
bizottság javasolja a MIO CONTO Kft. bérleti díjának elengedését akkor, ha a kft.
legalább 60 főt foglalkoztat.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, fontos a településen a munkahely teremtés és
megtartás is. Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság egyetértett a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javaslatával.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság javaslatával, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
28/2012. (II.23.) KT.
Tárgy: MIO CONTO Kft. bérleti díj mentessége.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a MIO CONTO Kft. ügyvezető igazgatójának kérelmét
az önkormányzat tulajdonát képező Szegvár, Állomás u. 9. szám alatti
ingatlan 2012. évi bérleti díjának elengedésére.
Az Önkormányzat a tulajdonában lévő Szegvár, Állomás u. 9. szám
alatti ingatlanra vonatkozóan bérleti díjmentességet biztosít 2012.
január 1. napjától 2012. december 31. napjáig, amennyiben a MIO
CONTO Kft. folyamatosan, minimum 60 fő helyi munkavállaló
foglalkoztatását vállalja és teljesíti. Ennek megfelelően a Bérleti
szerződést módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2009. június 26án megkötött bérleti szerződés módosításával, annak aláírásával, az
abban foglaltak teljesítésének ellenőrzésével.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazd. osztályvezető, Krasnyánszki Zsolt ügyvezető igazgató MIO
CONTO Kft. Kecskemét.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, amikor a képviselő-testület beadta a pályázatot
az ivóvízminőség javító program javítására, akkor még a kötelezettségvállalást
polgármester úrral együtt írták alá. Mivel ezeket a támogatási szerződéseket is
módosítani kell, így most már csak az önkormányzat lesz kedvezményezett. A
támogatási szerződést ezentúl csak a polgármester úrnak kell aláírnia. Erre
vonatkozóan kéri a képviselő-testület felhatalmazását.
Gémes László polgármester megköszönte Gyömbér Ferencné ismertetését.
Kérte, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
29/2012. (II.23.) KT.

Tárgy: „Ivóvízminőség javítást célzó projekt előkészítése Szegváron” KEOP-7.1.0/112011-0065 azonosító számú pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalás.
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Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a
következők szerint határoz:
A Képviselő-testület felhatalmazza Gémes László polgármestert, hogy
az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
támogatási
rendszeréhez
benyújtott
KEOP-7.1.0/11-2011-0065
azonosító számú „Ivóvízminőség javítást célzó projekt előkészítése
Szegváron” című pályázathoz kapcsolódóan helyette és nevében
eljárjon. A támogatási szerződést, a projekt keretében kötött
vállalkozási, megbízási szerződéseket aláírja, valamint eljárjon a
pénzügyeket érintő kérdésekben a projekttel kapcsolatban.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Energia Központ
Nonprofit Kft. Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Ivóvízminőség-javítási Osztály, Váradi Jánosné gazdálkodási
osztályvezető.

Lukács Istvánné képviselő elmondta, a március 15-i ünnep részletes programját –
mint minden évben – eljuttatják a lakosok részére.
Felkérte a szegvári Nótakört és a Dobbantó Néptánc csoportot, lépjenek fel egy rövid
műsorral. A lakosság tájékoztatására elmondta, 14-én érkezik Erdélyből 50 fő, akik a
kettős állampolgársággal kapcsolatban esküt kívánnak tenni. Ők is részt vesznek a
március 15-i ünnepségen.
Felhívta a civil szervezeteket, készítsék el 2012. évi programjukat a rendezvény
naptár összeállításához. A programot adják le a polgármesteri hivatal kabinet
irodájába.
A civil szervezetek és egyesületek támogatására hamarosan megjelenik a pályázati
kiírás.
Elmondta, bizottsági ülésen is több alkalommal szóba került az öregfalusi temető.
Kérte, ne vegyék le napirendről az öregfalusi temetőben fedett ravatalozó felállítását.
Felkérte polgármester urat, adjon tájékoztatást a benzinkút állapotáról.

Gémes László polgármester elmondta, az egyesületek és civil szervezetek, valamint
a sportkör támogatásáról a következő testületi ülésen dönt a képviselő-testület. A
civil szervezetek figyeljék a felhívást és kérte, időben adják be pályázatukat.
A benzinkúttal kapcsolatban elmondta, két héttel ezelőtt kért a benzinkutas
haladékot a kút felújítási munkálataira. Válaszul elmondta neki, hogy a lakosság már
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nagyon türelmetlen, hiszen tavaly augusztus óta a benzinkút nem üzemel.
Amennyiben a benzinkút határidőre nem készül el, az önkormányzat lépéseket fog
tenni. A vállalkozó azt mondta, március végén megnyitja a kutat. Bízik abban, hogy
az ígéretét be fogja tartani.

Tóth Péter képviselő a Szegvári Horgász Egyesület nevében köszönetet mondott a
polgármester úrnak, valamint a képviselő-testületnek azért, hogy használhatták a
civil ház egyik helyiségét. Köszönetet mondott a Falufejlesztő és Üzemeltető Kft-nek
téli munkálatok elvégzéséért, a hó- és síkosságmentesítés elvégzéséért.
Elmondta, a kerékpárút állapota viszont katasztrofális állapotban volt a fagyos
időszakban. A hétvégén rendőrök büntették azokat a kerékpárosokat, akik a közúton
közlekedtek. A bírság viszont megalapozatlan volt, mivel az útnak a használata nem
tiltott. A Kórógy-híd túloldalán ki kellene alakítani egy olyan szigetet, ahol a
kerékpáros biztonságosan meg tud állni. A rendőrök ott is bírságoltak.
Kérte a polgármester urat, adjon tájékoztatást a szennyvízcsatorna hálózat
helyzetéről.

Gémes László polgármester elmondta, január utolsó hetében azt az ígéretet kapták,
hogy az utolsó hiánypótlást nyújtotta be az önkormányzat. Több iratot nem fognak
küldeni, tehát hamarosan kezdődhet a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás. A tervező
elvégezte a javításokat, a közbeszerző átírta a közbeszerzési dokumentációt úgy,
ahogy kérték. A polgármesteri hivatal kabinet munkatársa minden nap telefonál az
energia központhoz, hogy mikor adnak választ. Azt ígérték, ha tudnak valamit,
rögtön szólnak. Nagyon bízik abban, hogy február végére át tudják nézni a kért
dokumentációkat. A végső befejezési dátum 2013. december 31. Az önkormányzatot
sürgeti az idő.
A kerékpárúttal kapcsolatban elmondta, a kerékpárút hivatalos forgalomba
helyezése valóban most van folyamatban. Két reggelre valóban fagyott réteg
keletkezett a járdákon is, amit elég nehéz letakarítani. A kerékpárosnak
körültekintően kell a hídnál közlekedni. Ismertette a KRESZ ide vonatkozó
szabályait. Hozzátette, valóban sok esetben a gépjárművezetők figyelmen kívül
hagyják a kerékpárosokat és a gyalogátkelőhelyeket is. A híd után valóban veszélyes
kerékpárral közlekedni.

Szabó Tibor képviselő elmondta, a hóeltakarítás valóban megtörtént, felhívta a
figyelmet az intézmények megközelíthetőségére. Időben fel kell készülni a síkosítás
mentesítésre. Elmondta, az új iskola udvarában megáll a víz, reggelre befagy, a
gyerekek ezen csúszkálva érnek be az iskolába. Az óvodába érkező kisgyermek
megsérült. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez ne történjen meg az elkövetkezendő
időben.
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Gémes László polgármester megkérte az intézmények vezetőit, jelezzék a problémát.
Elmondta, az eddigi jelzésekre mindig kimentek a nonprofit kft. dolgozói és
megoldották a problémát.
Bucsányi László bizottsági tag elmondta, örül a tekepálya kialakításának.
Megköszönte a Kft. munkáját és a tekecsapat társadalmi összefogását, amely példa
értékű. Szeretné, ha az egyesületek pályázatukban azt is leírnák, milyen társadalmi
munkát tudnak vállalni akár saját köreikben, akár a településért. A szervezeteket
ennek függvényében támogatná az önkormányzat.
Megjegyezte, van olyan képviselő, akik több alkalommal is igazolatlanul hiányzik a
bizottsági ülésről. Számára ez a magatartás etikátlan. Elmondta, a képviselők és a
bizottsági tagok teljes értékű munkáért kapják a tiszteletdíjat. Amennyiben valaki
nem tud részt venni az üléseken jelezze előre.
Gémes László polgármester a képviselő-testület nevében gratulált a Horgász
Egyesületnek az új, önálló székházához. Elmondta, gyermekkora óta ismeri az
egyesületet és tudja, hogy most egy régi álom vált valóra.
Bari Tiborné képviselő elmondta, amennyire lehet, részt vesz az üléseken. Telefonon
küldött üzenetet a bizottság elnökének, hogy nem tud részt venni a bizottság ülésén.
A bizottsági ülés kezdési időpontja is megváltozott és ezt nem mindig tudja
betartani, mivel busszal utazik. Sokszor perceken múlik, hogy lekésik egy
csatlakozást.
Tóth Péter képviselő elmondta, számára nonszensz, hogy az egyik külsős bizottsági
tag kritizálja a másik bizottság tagját. Elmondta, a bizottsági ülések többnyire
határozatképesek.
Meggyőződése,
hogy
Bucsányi
László
megszólalása
rosszindulatból fakad. A képviselő-testületen belül feszültséget okoz, kérte, hogy ezt
ne folytassa.
Gémes László polgármester kérte, zárják le a vitát.
Gémes László polgármester javasolta, hogy személyt érintő ügyek tárgyalását zárt
ülés keretében folytassa a képviselő-testület.
Megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta.
Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Dr. Vigh-Molnár Henriett
Tóth Péter
képviselő, jkv. hitelesítő

