Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. május 31-én 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. Vigh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető
Pintér Lászlóné EESZI intézményvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Bernáth Ildikó iskola igazgató
Nagy Sándorné művelődésszervező

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 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.
73/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály
képviselőket bízta meg.
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Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat és kérte annak
elfogadását (1. sz. melléklet).
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
74/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK
1./ A polgármester beszámolója a két ülés
között történt eseményekről, a fontosabb
intézkedésekről

Gémes László
polgármester

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Beszámoló a Kurca-parti Óvoda munkájáról

Csurka Zoltánné
óvodavezető

2./ Beszámoló a Forray Máté Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
munkájáról

Bernáth Ildikó
iskola igazgató

3./ Kitüntetések odaítélése
4./Egyéb előterjesztések

A POLGÁRMESTER BESZÁMOLÓJA A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT
ESEMÉNYEKRŐL, A FONTOSABB INTÉZKEDÉSEKRŐL
Gémes László polgármester előterjesztette a két ülés között történt eseményekről,
fontosabb intézkedésekről szóló írásos anyagot (2. sz. melléklet). Elmondta, a
beszámolót nem kívánja kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki az írásos előterjesztést elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
75/2012. (V.31.) 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 tájékoztatót.

1./ Napirend
BESZÁMOLÓ A KURCA-PARTI ÓVODA MUNKÁJÁRÓL

Gémes László polgármester előterjesztette a Kurca-parti Óvoda munkájáról szóló
beszámolót (3. sz. melléklet). Elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
tárgyalta az anyagot. Felkérte Lukács Istvánné elnököt, ismertesse a bizottság
javaslatát.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
megtárgyalta a Kurca-Parti Óvoda munkájáról szóló beszámolót. Megállapították,
hogy az óvoda nagyon tartalmas és eredményes évet zárt. Az intézmény egészét a
gyermekközpontúság jellemzi. Nagyon jó a kapcsolatuk a szülőkkel és ezt a jeles
napokon be is bizonyítják. Rendezvényeikre meghívják őket. Az intézmény egészére
jellemző a gondozottság, a tisztaság, az igényesség. Az óvoda-iskola átmenet nagyon
jónak mondható, hiszen a leendő elsős tanító nénik kapcsolatot tartanak fent a
pedagógusokkal, a nagycsoportos gyermekekkel. Farsangon, nyílt foglalkozásokon,
ballagáson vettek részt a tanító nénik. A leendő elsős tanítók sulivárót tartottak a
szülőknek, illetve a nagycsoportos óvodásoknak. Az első osztályban megünnepelték
az olvasás születésnapját, melyen az óvónők is részt vettek. Az óvodavezető kérte a
bizottság ülésén céltartalék feloldását. Ehhez az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság hozzájárult. Megköszönte a beszámoló elkészítését és az óvodában végzett
lelkiismeretes munkát. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné bizottsági elnök
ismertetését.
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda munkájáról szóló
beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
76/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Kurca-parti Óvoda munkájáról.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Kurca-parti Óvoda munkájáról szóló
beszámolót. Megköszönte az éves munkát az intézmény vezetésének
és valamennyi munkatársának.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné
óvodavezető.
2./ Napirend
BESZÁMOLÓ A FORRAY MÁTÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL
Gémes László polgármester előterjesztette a Forray Máté Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkájáról szóló beszámolót (4. sz.
melléklet). Átadta a szót Lukács Istvánné bizottsági elnöknek.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
megtárgyalta a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény munkájáról szóló beszámolót. Elmondta, az iskolában elindult egy pozitív
folyamat, az iskola megítélése változott a szülők körében. Azt látják, hogy visszatér a
bizalmuk az iskola iránt. Sokkal kevesebb gyermek iratkozott át Szentesre. A leendő
első osztályosok száma is a vártnál jobban alakult. Az iskola dokumentumait a
pedagógusok készítették el, az abban foglaltakat betartják. Több rendezvény a szülők
bevonásával valósult meg. Külön kiemelte a karácsonyi ünnepséget, melyet a
templomban rendeztek meg. A szegvári lakosok részéről érkezett visszajelzések azt
bizonyítják, hogy a rendezvény sikeres volt. Működtetik a szülők akadémiáját, ahol
olyan előadásokat tartanak meg, mely a gyereknevelésben sokat segít. A zenetanárok
és néptáncoktatók nagyon jól érzik magukat az intézményben, velük is jó kapcsolatot
építettek ki a pedagógusok. Rend, fegyelem és gyermekközpontúság jellemző a
Forray Máté Általános Iskolára. Napi kapcsolatot tartanak fenn a rendőrséggel,
illetve a családsegítő központtal, akik segítségükre vannak, előadásokat tartanak. Az
iskola beszámolóját a bizottság tartalmasnak és minden területre kiterjedőnek találta.
Az iskola igazgatója terjedelmes anyagot tett a képviselő-testület elé. Az iskolában jól
működik a minőségirányítási program, mely segíti a problémák feltárását, a kollégák
szakmai fejlődését. Megállapították, hogy nagyon nehéz, de tartalmas évet zárt az
iskola. Kihangsúlyozta az óvodavezető beszámolójában található idézetet, miszerint
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a „jó hírnevet” nehéz megszerezni, viszont nagyon könnyű elveszíteni, ezért óvnunk,
és őriznünk kell továbbra is. Szeretné, ha a két intézménynek ez az idézet lenne a
mottója az elkövetkezendő időkben. Átadta az igazgató nőnek a bizottság tagjai
nevében jókívánságát, további jó munkát kívánva. Elmondta, az Oktatási, Kulturális
és Szociális Bizottság az iskola beszámolóját elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné bizottsági elnök
ismertetését.
Szabó Tibor képviselő elmondta, a személyi feltételek felsorolásából kimaradtak a
szerződéses jogviszonyban álló dolgozók, valamint az egyéb alkalmazottak. Nem tért
ki az anyag az egyéb technikai dolgozók létszámára és tevékenységére sem. Kérte az
anyag kiegészítését.
Gémes László polgármester elmondta, az észrevétel bizottsági ülésen is felmerült.
Az általános iskolai oktatásnál a tantestületen belül az engedélyezett közalkalmazotti
határozatlan idejű létszám 23 fő, 2 főnek határozott időre szól a szerződése, 3 fő
dolgozik művészetoktatás területén, a többi technikai személyzet, akik a
nevelőtestület létszámába nem tartoznak bele.
Más vélemény, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Forrai Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény munkájáról szóló beszámolót az írásos anyag alapján
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
77/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény munkájáról.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény munkájáról szóló beszámolót.
Megköszönte az éves munkát az intézmény vezetésének és
valamennyi munkatársának.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Bernáth Ildikó
iskola igazgató.
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Javasolta a polgármester, hogy a kitüntetések odaítélését a nyílt ülésen tárgyalandó
egyéb előterjesztések után zárt ülés keretében vitassa meg a képviselő-testület.

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Gémes László polgármester előterjesztette a szabálysértési rendelkezések hatályon
kívül helyezésével kapcsolatos írásos anyagot (5. sz. melléklet). Átadta a szót
Gyömbér Ferencné jegyzőnek.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, azt kéri a képviselő-testülettől, egyelőre ne
adjon a testület arra felhatalmazást, hogy a tiltott, közösségellenes magatartásokról
rendeletet alkossanak, mivel az erre feljogosító jogszabályi háttér még nem tisztázott
teljesen. Viszont az önkormányzati rendeletből a szabálysértési rendelkezéseket a
törvény alapján kell hatályon kívül helyezni.
R. Nagy Mihály alpolgármester úr elmondta, vannak olyan személyek, akik a
megengedettnél több kutyát tartanak. Megkérdezte, van-e lehetőség arra, hogy az
állattartásra vonatkozó részt szabályozza a képviselő-testület?
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, ezzel kapcsolatban tett javaslatot arra, hogy a
képviselő-testület még ne hozzon döntést. Az ide vonatkozó szabályozást még
pontosítani fogják, a rendeletmódosítás ezt követően kerül a képviselő-testület elé.
Gémes László polgármester kérte, aki az írásos anyagot elfogadásra javasolja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta

12/2012. (V.31.) Önkormányzati rendeletét
a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Vízmű működtetésére
vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). Elmondta, a törvény értelmében a 2012.
július 1-jén víziközmű szolgáltatást végző köteles 2013. május 31-ig víziközműszolgáltató működési engedély iránti kérelmet benyújtani a Magyar Energia
Hivatalhoz. Néhány polgármesterrel együtt arra az elhatározásra jutottak, hogy a
vízmű üzemeltetésére vonatkozóan nem szabad elhamarkodott döntést hozni. Meg
kell nézni, hogy az új szolgáltatók milyen tapasztalatokkal működnek, mi a
véleményük a településeknek. Az előterjesztés arra irányul, hogy kezdeményezzék
egy Csongrád megyei szintű szolgáltató létrehozását. Nem látja értelmét annak, hogy
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minden évben új szolgáltató legyen. Ebben a témában még tárgyalásokat kell
folytatni.
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, amennyiben nem csatlakoznak a vízmű
társuláshoz, akkor az Energia Hivatal fog dönteni arról, hogy Szegvár kihez
csatlakozzon?
Gémes László polgármester elmondta, a törvény szerint 2013. május 31-ig kell
akkreditáltatni magát a szolgáltatónak. Addig kell dönteni a képviselő-testületnek.
Amennyiben a jelzett időpontig nem születik döntés, akkor az Energia Hivatal fog
dönteni.
Kérte, aki a határozati javaslatot az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
78/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Szegvári Vízmű működtetése a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
alapján.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Szegvári Vízmű működtetése a víziközműszolgáltatásról szóló törvény alapján” tárgyú előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltakat.
A
fenti
törvény
követelményeinek
megfelelő
szolgáltató
kiválasztásáról kíván dönteni. A jogszabály által biztosított legvégső
határidőig azonban fenn kívánja tartani a jelenlegi működtetési
formát, vagyis a Szegvári Vízmű üzemeltetését a Szegvári
Falufejlesztő Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött
vagyonkezelési szerződés alapján biztosítja.
A képviselő-testület egyik lehetséges megoldásnak tartja a Szentesi
Víz- és Csatornamű Kft-vel való együttműködést a víziközmű
törvény követelményeinek megfelelő szolgáltató létrehozásában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a témában
tárgyalásokat folytasson, valamint szorgalmazza Csongrád megyei
szintű szolgáltató létrehozását, döntést igénylő kérdésben a
képviselő-testületet tájékoztassa.
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Kocsis László
ügyvezető igazgató.

Gémes László polgármester előterjesztette az iskolatej programra vonatkozó írásos
anyagot (7. sz. melléklet).
Tóth Péter képviselő elmondta, a program 2012. szeptember 1. napján indul, és 2012.
december 31-ig tart. Mi lesz ezután?
Gémes László polgármester elmondta, amennyiben a költségvetés lehetőséget
biztosít a program folytatására, az iskolatej biztosítása tovább folytatódik.
Kérte, aki az iskolatej programot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
79/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Iskolatej program.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2012. évi óvoda, iskolatej programra vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
2012. szeptember 1. napjától kapcsolódik a 2012. évi óvoda, iskolatej
program szabályozásáról szóló, a 116/2011. (XII.14.) VM. rendelet
szerint az iskolatej programhoz. A Forray Máté Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói számára támogatást
kér tanulónként és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej
egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig a VM rendeletben
meghatározott tejtermékek után.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
kérelem benyújtásával és az „Iskolatej szállítási szerződés” és az
iskolatejjel való ellátásról szóló együttműködési megállapodás
aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Váradiné Szép Tünde
főtanácsos,
Bernáth Ildikó iskola igazgató, Happy Tejtermék Kft. Szolnoktej 98
Kft.
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Gémes László polgármester előterjesztette a közbeszerzési szabályzatról szóló írásos
anyagot (8. sz. melléklet).
Kérdés, vélemény az írásos előterjesztéssel kapcsolatban a képviselő-testület részéről
nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a közbeszerzési szabályzatra vonatkozó írásos
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
80/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Közbeszerzési szabályzat.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőé-testülete jelen
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Szegvár nagyközség
szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére
vonatkozó KEOP pályázat közbeszerzési eljárásokhoz készített
közbeszerzési szabályzatát.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester és Huszka Anita
kabinet munkatársa.

Gémes László polgármester ismertette a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
együttműködési megállapodásáról szóló írásos előterjesztést (9. sz. melléklet). Átadta
a szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek.
Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 29-én tartott ülésén
tárgyalta az együttműködési megállapodásra vonatkozó anyagot. Az önkormányzat
az előterjesztés formájában nem fogadta el az együttműködési megállapodást. Az
erről hozott határozatot ismertette Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületével. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérése az volt, hogy a
működésükhöz a személyi és tárgyi feltételeket székhelyén biztosítsa, ne a
művelődési házban. Székhelyük a Polgármesteri Hivatal Szegvár, Szabadság tér 2.
szám. Elmondta, a Polgármesteri Hivatal épületében jelenleg nincs üres iroda, melyet
a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítani tudna. Köztudott,
hogy folynak az építkezések. Amennyiben az irattárat és a raktárt a könyvtár
épületébe áthelyezik, lesz arra lehetőség, hogy külön irodát tudjanak számukra
kialakítani. Üléseik és a közmeghallgatás lebonyolítására a hivatal tanácskozó termét
igénybe vehetik. A terembe elhelyezhető egy számítógép, melyet használhatnak.
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Gémes László polgármester megkérdezte, van-e kérdés az elhangzottakkal
kapcsolatban?
Tóth Péter képviselő megjegyezte, a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
egyetlen alkalommal sem vett részt Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestületi ülésén annak ellenére, hogy állandó meghívottak. Véleménye szerint nekik
is tenniük kellene valamit az ügy érdekében.
R. Nagy Mihály alpolgármester úr hozzátette nem kicsit, hanem sokkal többet
kellene tenniük. A nemzetiségi önkormányzat ülése elmarad határozatképtelenség
miatt. Ha ilyen kéréssel fordulnak Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete felé, akkor tegyenek is érte valamit.
Gémes László polgármester kérte, aki az elhangzott kiegészítéssel együtt a Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
együttműködési
megállapodását
elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
81/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Együttműködési
Önkormányzattal.

megállapodás

a

Szegvári

Roma

Nemzetiségi

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
helyi önkormányzat és a Szegvári Roma nemzetiségi Önkormányzat
együttműködésére vonatkozó együttműködési megállapodást, azt a
határozat melléklete szerint elfogadta.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Varga Ferencné elnök.

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II.28.)
Ör. rendelet módosításával, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta

13/2012. (V.31.) Önkormányzati rendeletét
a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Gémes László polgármester előterjesztette a közoktatási intézményekben az óvodai
csoportok számának, az általános iskolában az indítható osztályok és a napközis
osztályok számának meghatározására vonatkozó írásos anyagot (10. sz. melléklet).
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, pontosítani kívánja az írásos anyagot a létszám
elosztására vonatkozóan. Helyesen a két kiscsoportba 23-24 gyermek iratkozott be, a
középsőbe 17-20 gyermek, a két nagycsoportba 20-21 gyermek. Az összlétszám nem
változott.
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, 2011. augusztus 30-án ülésen volt egy javaslata
az iskolai tanulócsoportok létszámára vonatkozóan. Akkor polgármester úr azt
mondta, nem tartja indokoltnak kis létszámú osztályok indulását, egy 5. osztály
indult. Ennek ellenére az előterjesztés szerint a 6. osztályt meg kell bontani. Ezek
után az átlaglétszám nem fog megfelelni.
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólást. Kérte, aki a Kurca-parti
Óvoda csoportjai számának meghatározására vonatkozó határozati javaslatot
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
82/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda csoportjai számának meghatározása.
Határozat
Szegvár
nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c)
pontja alapján a Kurca-parti Óvodában az óvodai csoportok számát 6
csoportban határozza meg a 2012/2013. tanévre.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Csurka Zoltánné óvodavezető.
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Gémes László polgármester kérte, aki a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 1-4. és 5-8. évfolyamán indítható osztályok számának
meghatározására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
83/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1-4
és 5-8. évfolyamán indítandó osztályok számának meghatározása.
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-4, és a 58. évfolyamon indítandó osztályok számát a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102. § (2) c. pontja alapján a következők szerint
határozza meg a 2012/2013. tanévre:
1-4. évfolyamokon 2-2 osztály, összesen: 8 osztály,
5-8. évfolyamokon 2-2 osztály, összesen: 8 osztály,
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Bernáth Ildikó iskola igazgató, Víghné Németh Ildikó igazgatóhelyettes.

Gémes László polgármester kérte, aki a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény napközis osztályai számának meghatározására
vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
84/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
napközis osztályai számának meghatározása
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napközis
osztályok számát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.
§ (2) c. pontja alapján a következők szerint határozza meg a
2012/2013. tanévre:
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1-4. évfolyamokon 3 osztály,
5-8. évfolyamokon 1 osztály.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Bernáth Ildikó iskola igazgató, Víghné Németh Ildikó
igazgató-helyettes.

Gémes László polgármester ismertette Csurka Zoltánné óvodavezető kérelmét,
melyben céltartalék feloldását kérte.
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a céltartalék feloldásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
85/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Céltartalék feloldása Kurca-parti Óvoda beszerzéseihez.
Határozat
Szegvár
nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kurca-parti Óvoda vezetőjének kérelmét a céltartalék
feloldására vonatkozóan és az alábbi döntést hozta:
Engedélyezi a meghibásodott fénymásoló és mosógép helyett új
eszközök vásárlását, valamint a villámvédelmi berendezés pótlását.
Fedezetként az önkormányzat 2012. évi költségvetésében
felhalmozási céltartalékot jelöli meg 310.000,- Ft értékben.

a

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Csurka Zoltánné óvodavezető.

Szabó Tibor képviselő elmondta, az iskolánál is szükség lesz céltartalék feloldására,
mivel a tornateremben lévő izzók közel két éve nem működnek.
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Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az izzók cseréje a karbantartási költségekből
fedezhető, véleménye szerint erre nincs szükség céltartalék feloldására. Felhívják az
intézmény vezetőjének figyelmét az izzócserére.
Gémes László polgármester előterjesztette a szegvári 0543/76 és 0549/7 hrsz-ú
földrészletek határrendezésére vonatkozó írásos anyagot (11. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki határrendezésre vonatkozó határozati
javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
86/2012. (V.31.) KT.
Tárgy: Szegvári 0543/76 és 0549/7 hrsz-ú földrészletek határrendezése.
Határozat
Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárulását adja
ahhoz,
hogy a szegvári ingatlan-nyilvántartásban 0543/76 hrsz. alatt
nyilvántartott, kivett út művelési ágú, 1683 m2 területű
önkormányzati tulajdonú ingatlan és a szegvári 0549/7 hrsz-ú
kivett tanya, szántó művelési ágú, összesen 5442 m2 területű
ingatlan telekhatár-rendezése a Fazekas Tamás földmérő által
49/2012. munkaszámon készített változási vázrajz szerint
valósuljon meg.
A földrészletek területei a változás után:
0543/76 hrsz-ú kivett út
1581 m2
0549/7 hrsz-ú kivett tanya szántó
5544 m2
A változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése, az ezzel járó
költségek a 0549/7 hrsz-ú terület tulajdonosát terheli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változás
átvezetéséhez szükséges dokumentumok aláírására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető,
Pappné Muzsik Renáta főmunkatárs.
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Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy helyszíni
ellenőrzés volt a szennyvíz beruházással kapcsolatban az Energia Központ Nonprofit
KFT részéről. Három döntés kell hoznia a képviselő-testületnek, amelyeket
hiánypótlásként be kell mutatni. Ismertette ezeket.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a projektmenedzsment szervezetre vonatkozó
határozatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
87/2012. (V. 31.) KT.
Tárgy: KEOP 1.2.0/2F09-2010-030-as azonosító számú „Szegvár szennyvízcsatorna
hálózatának és szennyvíztisztító telepének megvalósítása” című pályázat
projektmenedzsment szervezet feladatainak teljes körű ellátása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP
1.2.0/2F09-2010-030-as azonosító számú „Szegvár szennyvízcsatorna
hálózatának és szennyvíztisztító telepének megvalósítása” című
pályázat projektmenedzsment szervezet feladatainak teljes körű
ellátása tárgyában a Bíráló Bizottság döntését az alábbiak szerint
erősíti meg:
A kiválasztás a Közbeszerzési Szabályzat V. fejezetében foglalt
hatáskörében eljárva – figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 299-300. §-aiban foglaltakra – egyszerűsített
közbeszerzés alapján történt.
1./ A beérkezett 3 ajánlatból:
a./ A VTK Innosystem Kft. (1134. Budapest, Pattantyús u. 7.)
pályázatát érvényesnek tekinti.
Ellenszolgáltatás mértéke: nettó 24.000.000,- Ft.
b./ A Kultech Kft. (8200. Veszprém, Erdész u. 3/B. ajánlatát
érvénytelennek tekinti,
c./ A Gaia Arrabona Környezetvédelmi Bt. (9026. Győr,
Szabadrév u. 4.) ajánlatát érvénytelennek tekinti.
2./ A beszerzési eljárásban hiánypótlás elrendelésére sor került.
3./ Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb
ellenszolgáltatás volt, az ajánlattevők vonatkozásában a hirdetmény
nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertese a VTK Innosystem
Kft. (1134. Budapest, Pattantyús u. 7.) nettó 24.000.000,- Ft-os
árajánlatával.
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Jelen eljárásban egyetlen érvényes ajánlat érkezett, az ajánlatkérő nem
tud második helyezettet hirdetni.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető, Huszka Anita kabinet
munkatársa.

Gémes László polgármester kérte, aki a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri, valamint
a tervellenőri feladatok ellátásra vonatkozó határozatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
88/2012. (V. 31.) KT.
Tárgy: KEOP 1.2.0/2F09-2010-030-as azonosító számú „Szegvár szennyvízcsatorna
hálózatának és szennyvíztisztító telepének megvalósítása” című pályázat FIDIC
mérnöki és műszaki ellenőri, valamint tervellenőri feladatainak teljes körű ellátása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP
1.2.0/2F09-2010-030-as azonosító számú „Szegvár szennyvízcsatorna
hálózatának és szennyvíztisztító telepének megvalósítása” című
pályázat FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri, valamint tervellenőri
feladatainak teljes körű ellátása tárgyában a Bíráló Bizottság döntését
az alábbiak szerint erősíti meg:
A kiválasztás a Közbeszerzési Szabályzat V. fejezetében foglalt
hatáskörében eljárva – figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 299-300. §-aiban foglaltakra – egyszerűsített
közbeszerzés alapján történt.
1./ A beérkezett 3 ajánlatból:
a./ A VERKER Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató (5553
Kondoros, Csabai út 49. sz.) pályázatát érvénytelennek
tekinti.
b./ A Közüzemi Szolgáltató Kft. (6760. Kistelek, Rákóczi u. 44.
sz.) ajánlatát érvényesnek tekinti.
Ellenszolgáltatás mértéke: nettó 24.560.000,- Ft
c./ Kőrös-Road Mérnöki Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (5650. Mezőberény, Petőfi S. u. 5. I/7. ) ajánlatát
érvénytelennek tekinti.
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2./ A beszerzési eljárásban hiánypótlás elrendelésére sor került.
3./ Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb
ellenszolgáltatás volt, az ajánlattevők vonatkozásában a hirdetmény
nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertese a Közüzemi
Szolgáltató Kft. (6760. Kistelek, Rákóczi u. 44.) nettó 24.560.000,- Ft
ajánlatával.
Jelen eljárásban egyetlen érvényes ajánlat érkezett, az ajánlatkérő nem
tud második helyezettet hirdetni.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető, Huszka Anita kabinet
munkatársa.

Gémes László polgármester kérte, aki a PR Kommunikációs tevékenységek ellátásra
vonatkozó határozatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
89/2012. (V. 31.) KT.
Tárgy: KEOP 1.2.0/2F09-2010-030-as azonosító számú „Szegvár szennyvízcsatorna
hálózatának és szennyvíztisztító telepének megvalósítása” című pályázat PR.
Kommunikációs tevékenységek teljes körű ellátása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP
1.2.0/2F09-2010-030-as
azonosító
számú
„Szegvár
szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének
megvalósítása” című pályázat PR. Kommunikációs tevékenységek
teljes körű ellátása tárgyában a Bíráló Bizottság döntését az
alábbiak szerint erősíti meg:
A kiválasztás a Közbeszerzési Szabályzat V. fejezetében foglalt
hatáskörében eljárva – figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 299-300. §-aiban foglaltakra – egyszerűsített
közbeszerzés alapján történt.
1./ A beérkezett 3 ajánlatból:
a./ A PROFI INFO Kft. (5530. Vésztő, Barátság u. 5.)
pályázatát érvényesnek tekinti.
Ellenszolgáltatás mértéke: nettó 7.790.000,- Ft
b./ A Dokfilm Kft. (6726. Szeged, Vedres u. 3/A. IV/12.)
ajánlatát érvényesnek tekinti.
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Ellenszolgáltatás mértéke: nettó 7.800.000,- Ft
c./ Az EKOM Trade Kft. (6722. Szeged, Petőfi sgt. 21. fszt.2. )
ajánlatát érvénytelennek tekinti.
2./ A beszerzési eljárásban hiánypótlás elrendelésére sor került.
3./ Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb
ellenszolgáltatás volt, az ajánlattevők vonatkozásában a
hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertese a
PROFI INFO Kft. (5530. Vésztő, Barátság u. 5.) nettó 7.790.000,- Ft
ajánlatával.
Második helyezett a Dokfilm Kft. (6726. Szeged, Vedres u. 3/A.
IV/12.) nettó 7.800.000,- Ft ajánlatával..
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető, Huszka Anita
kabinet munkatársa.

Gémes László polgármester megkérdezte, van-e valakinek szóbeli előterjesztése?
Szabó Tibor képviselő elmondta, legutóbbi ülésen kérte, hogy a víziközmű társulat
beszámolója kerüljön a képviselő-testület elé. Felvetésére a polgármester úrnak 15
napon belül válaszolnia kellett volna. Ez nem történt meg, ismételten kérte a
víziközmű társulat beszámolóját.
Gémes László polgármester elmondta, a hivatal munkatársai gondoskodni fognak
arról, hogy a víziközmű társulat beszámolója a képviselő-testület elé kerüljön.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, sikerült-e felvenni a MÁV illetékeseivel a
kapcsolatot a vasútállomás és a volt kendergyár közötti járdaszakasz
helyreállításával kapcsolatban?
Gémes László polgármester elmondta a MÁV-nak nincs kapacitása a járda
helyreállítására, ebben az önkormányzatnak kell lépnie. Keresi a forrást az említett
járdaszakasz helyreállításához. Szeretné, ha 2012-ben elkészülne.
Tóth Péter képviselő bejelentette, hogy augusztus 20-án nem tartózkodik a
településen, az ünnepségen nem tud részt venni.
Bari Tiborné képviselő szintén bejelentette távolmaradását.
Lukács Istvánné képviselő ismertette a képviselő-testület tagjaival a nyári
programokat. Valamennyi rendezvényre tisztelettel meghívta a képviselő-testület
tagjait és Szegvár nagyközség lakosságát. A rendezvények időpontját és a
programokat szórólapokon részletezik. Elmondta, falunapra Lengyelországból és
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Erdélyből is várnak vendégeket, illetve gyermekcsoportokat. Erre az alkalomra
önkormányzat pályázat útján anyagi forrást nyert. Az Oktatási, Kulturális
Szociális
Bizottság
nevében
szeretettel
várja
képviselő-társait,
intézményvezetőket, illetve a szegvári lakosokat. Kérte, hogy figyeljék
szórólapokat.

az
és
az
a

Gémes László polgármester kérte, hogy személyi ügyek tárgyalását a képviselőtestület zárt ülés keretében folytassa.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Lukács Istvánné
R. Nagy Mihály
képviselő, jkv. hitelesítő

