Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. szeptember 13-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. Vigh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető
Pintér Lászlóné EESZI intézményvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Nagy Sándorné művelődésszervező
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke

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.

112/2012. (IX.13.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály
képviselőket bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat és kérte annak
elfogadását (1. sz. melléklet).
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
113/2012. (IX.13.) 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 2012. évi költségvetés
I. féléves végrehajtásáról

Gémes László
polgármester

2./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.
114/2012. (IX.13.) 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.

Tóth Péter képviselő elmondta, az önkormányzat próbaidőre kötött szerződést az
általános iskola konyhájának működtetésére. Megkérdezte, érkezett-e valamilyen
jelzés a vállalkozó részéről a további működtetésre vonatkozóan?
Gémes László polgármester elmondta, nincs tudomása arról, hogy a konyhát
működtető vállalkozó elállna a szerződéstől. Sem az önkormányzat, sem a vállalkozó
nem kívánják felbontani a szerződést.
Gémes László polgármester előterjesztette a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.
(III.08.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot (3. sz. melléklet). Megkérdezte az
anyag készítőjét, van-e kiegészítenivalója a rendeletmódosítással kapcsolatban?
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, az anyagot nem kívánja
kiegészíteni.
Gémes László polgármester felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság megtárgyalta a rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot, azt elfogadásra
javasolta a képviselő-testület által.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (III.08.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadásra javasolta. Elmondta, már több alkalommal kérte, hogy a Szegvári
Víziközmű Társulat beszámolója kerüljön a testület elé. Ez a mai napig nem történt
meg. Ismételten kérte a beszámoló elkészítését.
Gémes László polgármester elmondta, az önkormányzatnak nincs beszámoltatási
kötelezettsége a víziközmű társulattal szemben, tájékoztatót viszont kérhet a társulat
elnökétől. Meg fogja kérni az elnök urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
víziközmű társulat működéséről.
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Gémes László polgármester kérte, aki a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.
(III.08.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot az írásos beszámoló alapján elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
14/2012. (IX.13.) Önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 1/2012.
(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

1./ NAPIREND
BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót (4.sz. melléklet). Felkérte
a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról szóló beszámolót. A bizottság ülésén jelen voltak az
intézményvezetők, akik elmondták, egész évben visszafogott gazdálkodást
folytattak, a pályázati lehetőségeket kihasználták. A bizottság a beszámolót
elfogadásra javasolta.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló üdvözölte a képviselő-testületet.
Elmondta, a jogszabályi változások nem hatnak kedvezően az önkormányzati
gazdálkodásra. Plusz költséget jelent az önkormányzat és polgármesteri hivatal
külön választása. Törvényalkotás szempontjából rendkívül sok a joghézag. A
könyvvizsgáló feladata a valódiság megállapítása. Ismertette az első félévi
kiadásokat, személyi juttatásokat, munkaadói járulék összegét. Elmondta, a
közmunkások bérét az önkormányzatnak meg kell előlegezni. Véleménye szerint a
2012. évi gazdálkodást a törvény rendelkezései miatt még szűkösebb keretek között
tudja az önkormányzat végrehajtani. Szegvár Nagyközség Önkormányzata a többi
önkormányzathoz viszonyítva jó helyzetben van, nincs eladósodva, a 2012. január 1jén életbe lépő stabilitási törvényt mindenkor betartotta. Az I. félévi bevételek és
kiadások előirányzatai és a ténylegesen beszedett bevételek és teljesített kiadások a
valóságnak megfelelő adatokat tartalmazzák. A képviselő-testület 2012. évi
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költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 552.531 eFt bevételi és 548.524
eFt kiadási előirányzat felhasználással elfogadásra javasolja.
Gémes
László
polgármester
megköszönte
Gajdánné
könyvvizsgálónak, valamint a bizottság elnökeinek ismertetését.

Szatmári

Mária

Kérte, aki az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
115/2012. (IX.13.) KT.
Tárgy: Beszámoló Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
szóló beszámolót annak részletes megtárgyalása után az alábbiak
szerint fogadta el, illetve hagyta jóvá:
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
szóló beszámolót
552.531 eFt (41,66 %) bevételi és
548.524 eFt (41,35 %) kiadási
előirányzattal, felhasználással a kiadott írásbeli előterjesztés szerint
elfogadja.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.

2./ NAPIREND
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Gémes
László
polgármester
előterjesztette
a
Dél-alföldi
Regionális
Környezetvédelmi Társulás Társulási megállapodásának módosítására vonatkozó
írásos anyagot (5. sz. melléklet). Felkérte Szabó Tibor bizottsági elnököt, ismertesse a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát.
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Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a társulási megállapodás módosítását.
Gémes László polgármester kérte, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
116/2012. (IX.13.) KT.
Tárgy:
Dél-alföldi
Regionális
Megállapodásának módosítása.

Környezetvédelmi

Társulás

Társulási

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi
Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodás
módosítását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló
határozatot a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
Elnöke részére küldje meg.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Kakas Béla a Délalföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Elnöke.

Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzati társulások további
működésére vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet).
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta a Szentes Kistérség Többcélú Társulása által készített munkaanyagot és
azt tudomásul vette.
Gémes László polgármester elmondta, hogy az anyagot gondolatébresztőnek
szánták. A döntés meghozatalára a későbbiekben kerül sor.
Gémes László polgármester előterjesztette a Nemzeti köznevelési törvényből adódó
önkormányzati határidős feladatokról szóló írásos anyagot (7. sz. melléklet).
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság megtárgyalta az anyagot. Elmondta, nagyon szeretné, ha az iskola továbbra
is az önkormányzat kezében maradna. A bizottság a határozati javaslattal egyetért.
Gémes László polgármester véleménye szerint a települések érzelmi kérdésként
kezelik a változásokat. Nagyvárosban ez máshogy működik. Ezt a lépést a
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fenntarthatóság indokolja majd. Kistelepüléseken előny, hogy az emberek jobban
ismerik a tantestületet. Konkrét információ nincs még az iskolák átvételéről, hírek
terjednek a szakmai irányításról is. A szegvári képviselő-testület mindent meg fog
tenni annak érdekében, hogy az iskola továbbra is működni tudjon függetlenül attól,
hogy a szakmai munkát ki fogja irányítani.
Bari Tiborné képviselő elmondta, sokan kérdezték tőle, miért került bezárásra az
újfalusi iskola és miért költöttek fél millió forintot az eszközökre. Elmondta, nem
tudja, ki döntötte ezt el. Az augusztusi testületi ülésen ez nem került szóba. Kósza
hírek járnak az épület további hasznosításáról. Kérte a polgármestert, tájékoztassa a
képviselő-testületet arról, hogy ki döntötte el az iskola bezárását.
Gémes László polgármester elmondta, az intézménynek van egy vezetője, aki felel a
gazdálkodásáért. Döntés született arról, hogy két épületben is elférnek a gyerekek, a
harmadikat nem kell fenntartani, így a tanítást tovább lehet folytatni. További
hasznosításáról nem tud mit mondani, semmiféle tervek nincsenek erre
vonatkozóan. Az épületet meg lehet tartani arra, ha esetleg újra felmerülne, hogy ott
tanítás lesz. Volt szó arról, hogy a néptáncosok használják az épületet, hogy ne álljon
üresen, de ettől ők elzárkóztak. Kérte, ha valakinek van valamilyen ötlete az épület
hasznosításával kapcsolatban, jelezze. Jelenleg ajándékba kapott bútorlapok vannak
ott elhelyezve.
Szabó Tibor képviselő elmondta, az intézmény vezetője egyszemélyben nem
dönthet, csak javasolhat. Véleménye szerint az iskola bezárását a képviselőtestületnek tárgyalnia kellett volna. Határozatba kellett volna foglalni, hogy az
épületet gazdaságossági szempontból nem tudják tovább működtetni. Megjegyezte,
az igazgatónak a szülőket tájékoztatni kellett volna az iskola bezárásáról.
Gémes László polgármester elmondta, ha egy intézmény el akar költeni egy
összeget, ami a költségvetésben nem tétel, ahhoz a képviselő-testületnek az
engedélyét kell kérni. Az iskola éves fenntartási költségéből látszott, hogy a
továbbiakban nem fogják tudni a rezsiköltséget kifizetni. Úgy gondolja, ez egy
takarékossági intézkedés volt.
Nem tudja megítélni, hogy pl. az osztályok
átcsoportosítása mennyire tartozik a képviselő-testület kompetenciájába.
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, télen sok esetben 24 fokos hőmérsékletben
nyitva voltak az ajtók. Kérte, hogy a központi iskola 2011-2012. éves gázfogyasztását
hasonlítsák össze.
Gémes László polgármester elmondta, ez az intézményvezető felelőssége, vele kell
ezeket megbeszélni.
Tóth Péter képviselő elmondta, ha a képviselő-testületnek nem is kompetenciája
dönteni az iskola bezárásáról, a képviselő-testületet mindenképpen tájékoztatni
kellett volna.
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Gémes László polgármester elmondta, hozzá egyetlen képviselő sem fordult, hogy
kérdezzen ezzel kapcsolatban. Amennyiben a képviselő olyan kérdést kap egy
lakostól, amire nem tudja egyértelműen a választ, akkor kérdezze meg vagy a
polgármestert, vagy a jegyzőt.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az iskola igazgatója azt mondta nyáron, hogy
ne pakoljon egyelőre senki, mert nem tudja még, mi fog történni. A szülőknek azt
mondta, amennyiben az iskola bezárásra kerül, akkor az azért fog történni, mert
egyrészt a gyereklétszám csökken, másrészt nem tudják fenntartani az épületet. Az
igazgatónő elmondta a problémát a vezetésnek, ezt követően született meg a döntés.
Elmondta, a két iskolában kényelmesen elférnek a gyerekekkel. Véleménye szerint a
képviselő-testület is a bezárás mellett döntött volna, 3 iskola-épületet az
önkormányzat nem tud fenntartani.
Gémes László polgármester megjegyezte, népszerűtlen döntést mindig nehéz
meghozni.
Tóth Péter képviselő elmondta, amennyiben kész érvekkel, gazdasági számításokkal
alátámasztva a testület elé került volna az előterjesztés az iskola bezárásával
kapcsolatban, a döntést a képviselő-testület is meghozta volna. Ismételten elmondta,
az a probléma, hogy az újfalusi iskola bezárásáról a képviselő-testületet nem
tájékoztatták.
Gémes László polgármester elmondta, már korábban is szó volt arról, hogy
mindhárom iskolát nem tudják fenntartani. Neki ezzel nem volt problémája, lehet,
hogy valaki ezt már hamarabb szerette volna tudni. Elmondta, az iskola igazgató
tegnap jelezte, hogy beteg, ezért nem tud részt venni a testületi ülésen. Amennyiben
jelen van, a kérdésekre megadta volna a választ.
Gémes László polgármester elmondta, ebben az esetben nem a képviselő-testületnek
kellett meghoznia és felvállalnia ezt a népszerűtlen döntést. A témát lezárta. Kérte,
aki az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
117/2012. (IX.13.) KT.
Tárgy: A Nemzeti köznevelési törvényből adódó önkormányzati határidős feladatok.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen
nyilatkozik arról, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 74. § /4/ bekezdése alapján meghatározott, saját
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó
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és ingatlan vagyon működtetését – gazdasági és jövedelemtermelő
képességgel összefüggő feltételek hiányában – nem tudja biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szándéknyilatkozatot küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központnak, valamint a hiányzó jogszabályok elfogadása után a
végleges döntést készítse elő és elfogadás végett terjessze a testület
elé.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.

Gémes László polgármester előterjesztette az állattartás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó írásos anyagot (8. sz.
melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek.
Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a törvényi
változásokról. Elmondta, törvényből adódó kötelezettsége, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet október 1-jével
történő hatályon kívül helyezéséről.

Gémes László polgármester kérte, aki az állattartás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta

15/2012. (IX.13.) Önkormányzati rendeletét
az állattartás helyi szabályairól szóló 7/2003. (V.29.) Önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Gémes László polgármester előterjesztette az ivóvízminőség javítást célzó projekt
előkészítése Szegváron KEOP-7.1.0/11-2011-0065 számú pályázathoz önerő
biztosítására vonatkozó írásos anyagot (9. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a határozati javaslatot az előterjesztés alapján
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
118/2012. (IX.13.) KT.
Tárgy: Az ivóvízminőség javítást célzó projekt előkészítése Szegváron KEOP7.1.0/11-2011-0065 számú pályázathoz önerő biztosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
ivóvízminőség javítását célzó projekt önerő biztosításáról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a hatályos 6/2012. (III.1.) BM rendelet
alapján az „Ivóvízminőség javítást célzó projekt előkészítése Szegváron” c.
KEOP-7.1.0/11-2011-0065 számú pályázatához, a saját forrásra támogatási
igényt nyújt be az illetékes Kincstáron keresztül a Belügyminisztériumba.
A projekt pénzügyi ütemezése 2012. évben: a pályázat összes költsége
9.300.000,-Ft ebből az igényelt támogatás összege 7.905.000,-Ft (85%),
önerő összege 1.395.000,-Ft (15%).
A projekt megvalósítása során a kifizetések az alábbiak szerint történnek:
Projektmenedzsment
(900.000,-Ft),
közbeszerzés
(1.000.000,-Ft),
tanulmányok és vizsgálatok elkészítése (2.500.000,-Ft), tervezés (4.800.000,Ft), tájékoztatás, nyilvánosság (100.000,-Ft).
A pályázat megvalósításához szükséges saját forrást 1.395.000,-Ft összegben
a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben felhalmozási céltartalék
terhére biztosítja.
Az EU Önerő Alap pályázaton elnyerhető saját forrás mértéke 100%,
1.395.000,-Ft.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita pályázati referens,
Pappné Muzsik Renáta igazgatási főelőadó, Irattár
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, válaszolni szeretne Szabó Tibor
képviselőnek, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésen feltett kérdésére. 2011. év
végén a működési hitelállomány 88.253.000 eFt volt. 2012. I. félévében 41.700 eFt, így
összességében 2012. június 30-án 129.953.000 eFt volt a működési keretből felhasznált összeg.
A felhalmozási hitel 30.184.000 eFt volt, mely most június 30-án 29.346.000 eFt. Felmerült
még a kötelezettségvállalásról szóló tájékoztató hiánya. Felsorolta azokat a határozatokat,
melyben kötelezettséget vállalt a képviselő-testület.

Szabó Tibor képviselő megköszönte Márton Rozália osztályvezető tájékoztatását.
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Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Bari Tiborné
képviselő asszony 2012. június 1-jével a bizottsági tagságért járó tiszteletdíjáról lemondott.
Polgármester úr levélben tájékoztatta képviselő asszonyt arról, hogy a tiszteletdíjról való
lemondás egyúttal a bizottsági tagságról történő lemondást is jelenti. Bari Tiborné jelen ülés
előtt elmondta, hogy ez az állapot már nem áll fenn, ezért felmondását a mai naptól
visszavonja. Ugyanakkor elmondta, hogy munkája és egyéb elfoglaltsága miatt csak a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságban tudja vállalni tagságát. A hatályos
jogszabályok alapján a bizottságok úgy működhetnek, hogy a tagjai többségének
képviselőnek kell lenni, így mindenképp döntenie kell a képviselő-testületnek.

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság nem tudott arról, hogy Bari Tiborné júniusban lemondott tagságáról.
Gémes László polgármester elmondta, azt gondolta, hogy erről Bari Tiborné a
bizottság elnökét tájékoztatta.
Bari Tiborné képviselő elmondta, ő a tiszteletdíjáról írásban mondott le. Úgy
gondolta, erről nem neki kell a bizottságot tájékoztatni.
Gémes László polgármester elmondta, úgy érzi, hogy a tisztességes, ha a bizottsági
tag a saját elnökét is tájékoztatja.
Gémes László polgármester kérte, aki tudomásul veszi azt, hogy Bari Tiborné
képviselő egyik bizottságnak sem tagja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
119/2012. (IX.13.) KT.
Tárgy: Bari Tiborné bizottsági tagságokról való lemondása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette
Bari Tiborné képviselő mindkét bizottsági tagságáról való lemondását
2012. július 1. napjával.
A határozatot kapja: Lukács Istvánné bizottsági elnök, Gémes László
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Márton Rozália gazdálkodási
osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi tanácsos.

Gémes László polgármester javasolta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tagjának Bari Tiborné képviselőt.
Bari Tiborné képviselő bejelentette személyes érintettségét, a képviselő-testületnek
dönteni kell arról, hogy kizárja-e a szavazásból.
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy Bari Tiborné képviselőt kizárják-e a
szavazásból? Kérte, aki arra szavaz, hogy ne zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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120/2012. (IX.13.) KT.
Tárgy: Szavazás Bari Tiborné képviselő döntéshozatalból való kizárásáról.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselőtestület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjaként történő
megválasztásában nem zárta ki Bari Tiborné képviselőt a
döntéshozatalból.

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tagjaként Bari Tibornét válasszák meg, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
121/2012. (IX.13.) KT.
Tárgy: Bari Tiborné képviselő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának
történő megválasztása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügy
és Településfejlesztési Bizottság tagjának Bari Tiborné képviselőt
választotta meg.
A határozatot kapja: Bari Tiborné bizottsági tag, Gémes László
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi
tanácsos.

Gémes László polgármester elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottságba is kell egy képviselő tagot választaniuk. Tekintettel arra, hogy a szóba
jöhető képviselők úgy nyilatkoztak, hogy nem tudnak újabb bizottsági tagságot
vállalni, a soron következő ülésen javaslatot fog tenni az SZMSZ módosítására.
Tóth Péter képviselő elmondta, több lakos is kérte a gyalogátkelők felfestését.
Gémes László polgármester elmondta, beszélt már az illetékesekkel, hamarosan
elkezdik a zebrák festését.
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Tóth Péter képviselő elmondta, szintén lakosok kérték a volt Zafír bolt előtt, a piactér
felé átmenő gyalogátkelőhely kijelölését, illetve felfestését, valamint a kastély és
orvosi rendelő közötti járdaszakasz helyreállítását.
Gémes László polgármester elmondta, előző gyalogátkelőhely kijelölését is meg
tudták oldani, önkormányzati finanszírozással. A gyalogátkelőhely kijelölése azon a
részen indokolt lenne, hiszen ott a piactér és más üzletek is. A közútkezelő viszont
csak olyan helyen engedélyezi a zebra felfestését, ahol gyalogjárda van,
gyalogjárdára csatlakozik az átkelő.
Elmondta, a kastély felújításának engedélyezését várták, a pályázatba bele van
foglalva a járdaépítés is. Ezért nem került sor eddig a járdafelújításra. Utána fog
nézni, hogy a parkfelújításba belefér-e a járdaszakasz felújítása.
Tóth Péter képviselő elmondta, úgy tűnik, a szegvári foci helyzete rendeződni fog.
Megkérdezte, a sporttámogatást az új egyesülthez át lehetne- e csoportosítani?
Gémes László polgármester elmondta, ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor igen.
Szabó Tibor képviselő elmondta, a képviselő-testület 560 eFt-tal támogatta a sport
egyesületet, ebből 160 eFt került kiutalásra. Támogatja, hogy az újonnan alakult
egyesületnek a fennmaradó rész kifizetésre kerüljön. Hozzátette, hogy a régi
egyesület elszámolását először meg kell várni. A régi egyesület tulajdonában vannak
az eszközök, melyek még nem kerültek átadásra. Az új egyesület ezeket jogtalanul
használja. Ezeket is tisztázni kell. Kezdeményezte már közgyűlés összehívását.
Gémes László polgármester elmondta, a régi és az új egyesületnek rendeznie kell
ezeket a dolgokat. Hozzátette, a képviselő-testület pedig javasolhat egy
meghatározott összeget támogatásukra. Az új egyesületnek nyilatkoznia kell arról,
hogy a kapott összeget jogszerűen fogja felhasználni. A régi egyesületnek viszont
arról kell nyilatkozni, hogy a kapott támogatást 2012. december 31-ig nem tudja
felhasználni.
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, először is meg kell nézni, hogy az új
egyesület be van-e jegyezve. Addig a támogatást sem kaphatják meg.
Gémes László polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az újonnan alakult
sport egyesületnek 300 eFt keretösszeget határozzon meg. Kérte, aki javaslatával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
122/2012. (IX.13.) KT.
Tárgy: Futball Club Szegvár Sportegyesület részére támogatási keretösszeg
meghatározása.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a sport
támogatására fordítható keretből 560 eFt-ot ítélt meg a Szegvári Sport
Klub futball szakosztálya működésére.
A szakosztály nem nevezett az őszi bajnokságra, hanem az újonnan
alakult Futball Club Szegvár Sportegyesület indult Szegvár színeiben.
A Szegvári Sport Klubnak eddig 160 eFt-ot utalt át az önkormányzat.
A képviselő-testület a fennmaradó 300 eFt-ot nem utalja át a Szegvári
Sport Klubnak, ezen összeg erejéig kívánja támogatni a Futball Club
Szegvár Sportegyesületet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Futball
Club Szegvár Sportegyesület pályázatára, az egyesület bejegyzése
után a fenti összeg erejéig a támogatási szerződést kösse meg és az
összeg kiutalásáról gondoskodjon.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Futball Club
Szegvár Sportegyesület, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.

Gémes László polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta.

Kmft.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Lukács Istvánné
R. Nagy Mihály
képviselő, jkv. hitelesítő

