Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. november 29-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
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
Kiss Ferenc Városellátó Intézmény Szentes
Pintér Lászlóné EESZI intézményvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Nagy Sándorné művelődésszervező
Deák Andorné vállalkozó
Kosztolányi Sándorné Szegvári Napló Szerkesztősége
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 Lukács
Istvánné képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
146/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és Lukács
Istvánné képviselőket bízta meg.
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Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat (1.
sz. melléklet). A napirendi pontok megváltoztatására módosító javaslat nem
hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
147/2012. (XI.29.) 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./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2012.
évi költségvetési I-III. n. éves végrehajtásáról
szóló tájékoztató

Gémes László
polgármester

2./Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi Gémes László
költségvetési koncepciójának megtárgyalása
polgármester
3./ Egyéb előterjesztések

NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY:
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 beszámolót (2. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, ezért kérte
annak elfogadását.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
148/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés
között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Gémes László polgármester előterjesztette a falumegújításra és –fejlesztésre kiírt
pályázat benyújtása, tulajdonosi hozzájárulás kiadásával kapcsolatos írásos anyagot
(3. sz. melléklet).
Szabó Tibor képviselő örül a felújítás lehetőségének. Kérte, hogy a pályázati
lehetőségekről, beruházásokról, fejlesztésekről testületi döntés előtt tájékoztassák a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot. Nyitott egy rendkívüli bizottsági ülés
összehívására.
Gémes László polgármester elmondta, egyetért Szabó Tibor bizottsági elnök
kérésével. Hozzátette, az előterjesztésben szereplő felújításról már korábban is
beszéltek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
149/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Falumegújításra és -fejlesztésre kiírt pályázat benyújtása; tulajdonosi
hozzájárulás kiadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a Kurca-Völgye Egyesület a Vidékfejlesztési
Minisztérium 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján a
falumegújításra-és fejlesztésre kiírt pályázatát az önkormányzat
tulajdonában lévő 480/10 hrsz-ú ingatlanra benyújtsa.
A támogatás keretében a Sporttér felújítása, kiszolgáló helyiségek
korszerűsítésére kerül sor.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Finanszírozása:
utófinanszírozott.
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Mértéke maximum 25 millió forint, a támogatás mértéke az összes
elszámolható költség nettó 100%
Beadási határidő: 2012. november 30.
Beadás helye: a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS
munkaszervezeti irodájához.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási vezető, Pólya Sándor pályázati referens.

Gémes László polgármester előterjesztette a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.
(III.08.) Ör. módosítására vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet). Felkérte a
bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok javaslatát.
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, az önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra
javasolta.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság a rendeletmódosítással egyetért.
Kérdés, vélemény az önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban a
képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.
(III.08.) Ör. módosítását az előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta

18/2012. (XI.29.) Önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 1/2012.
(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
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1./ Napirend
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓ

Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót (5. sz.
melléklet). Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta a tájékoztatót. Kérdések, észrevételek hangzottak el, melyekre az anyag
készítőjétől megkapták a választ. A bizottság a 2012. évi költségvetés I-III. n. éves
végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette és elfogadásra javasolta.
Lukács Istvánné elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
megtárgyalta az anyagot. Megállapították, hogy az intézményeknél adottak voltak a
dologi és személyi feltételek. A gazdálkodásban voltak nehézségek. Úgy gondolja,
nehéz év elé néznek. Az iskolák államosításával kapcsolatban még nincsenek konkrét
meghatározások, várják a további információkat. A bizottság a tájékoztatót
tudomásul vette és elfogadásra javasolta. A második fordulós ÖNHIKI pályázat
pozitív elbírálása még kétséges. A település fejlődik, szépül, mely a pályázati
lehetőségeknek köszönhető.
Gémes László polgármester megköszönte az ismertetést és átadta a szót Gajdánné
Szatmári Mária könyvvizsgálónak.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló tisztelettel köszöntött a képviselő-testület
tagjait. Elmondta, a folyamatos törvényi változással változik a könyvvizsgálók
feladatellátása is. Az I-III. n. éves gazdálkodásról szóló tájékoztatót talán utoljára
készítették el. Törvény erejénél fogva a 2013. évi pénzügyi elszámolás változni fog.
Jelenleg 4 intézményre bontva külön-külön kell könyvelni, külön kell az
előirányzatokat bontani. Kiemelt előirányzatra összevontan konszolidáltan is el kell
készíteni az anyagot. Ugyanez vonatkozik az év végi beszámolóra is. A pénzügyi
elszámolás területén a könyvelés továbbra is jogszabályi előírás alapján történik. A
bevételek és kiadások megfelelőek, bizonylattal alátámasztott. A ténylegesen befolyt
bevételek 806.709 eFt, ténylegesen teljesített kiadások 797.927 eFt. Az önkormányzat
a pénzügyi egyensúlyt meg tudta tartani. A beruházások folyamatosan haladnak az
önerő biztosításával, illetve a pályázatok beadásával.
A hitel átvállalással kapcsolatban elmondta, az ötezer alatti lélekszámú települések
hitelét ebben az évben rendezik. Kiadás vonatkozásában kiemelte a szociális
juttatásokat,
melyek
kiemelkedően
magasak.
A
feladatfinanszírozás
lakosságszámhoz kötött támogatás. A törvényjavaslatokban megjelentek
előszámítások az elvonásokkal kapcsolatban. Erre való utalások már szerepelnek az
önkormányzat 2013. évi koncepciójában.
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Elmondta, az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Szegvár
Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a táblázatban foglalt, zárt rendszerben könyvelt
valós adatok birtokában ténylegesen befolyt 806.709 eFt bevétellel, és ténylegesen
teljesített 797.927 eFt kiadással elfogadásra javasolja. További sikeres és jó munkát
kívánt.
Gémes László polgármestert megköszönte Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
ismertetését és munkáját. Kérte, aki az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III.
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi és a határozatban
foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
150/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Tájékoztató Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót annak részletes
megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadta el, illetve hagyta jóvá:
A bevételeket 806.709 e Ft-ban 59,04 %-os teljesítéssel,
A kiadásokat 797.927 e Ft-ban 58,40 %-os teljesítéssel.
1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a forráshiány ellenére az intézmények
üzemeltetése biztosított volt. Az önkormányzat gazdálkodása a szűkös keretek
ellenére zökkenőmentes volt.
2.) Szükségesnek tartja a Képviselő-testület, hogy a polgármester és a jegyző 2012. év
végéig hatáskörükben tegyenek intézkedést a takarékossági szempontok
figyelembevételével a 2012. évi költségvetési kiadások előirányzatainak
felhasználására, valamint a költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése
érdekében. A költségvetési év hátralévő részében is takarékos, visszafogott
gazdálkodást kell folytatni.
4.) A Képviselő-testület döntése alapján a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi
végrehajtásáról szóló tájékoztatóban a pénzügyi helyzet ismeretében többlet feladat a
források megjelölése nélkül nem vállalható.
Kifizetés csak a betervezett és a rendelkezésre álló előirányzatok terhére
eszközölhető.
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, Jegyző, intézményvezetők
Határozatot kapják: polgármester, jegyző, gazdálkodási osztályvezető, részben
önállóan gazdálkodó intézmények vezetői.

2./ Napirend
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
2013. évi koncepcióját (6. sz. melléklete). Átadta a szót a bizottságok elnökének.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság megtárgyalta a koncepciót. Továbbra is a legfontosabb feladat az
intézmények működése. 2013. évben lesznek olyan önkormányzati feladatok,
melyeknek egy része át fog kerülni a járáshoz. Az önkormányzat fő feladata az
óvodai nevelés biztosítása. Megállapította a bizottság, hogy az iskolai
gyermekétkeztetés szakfeladatként átkerül az önkormányzathoz. Továbbra is az
önkormányzatnál marad az iparűzési adó bevétele. Az intézmények figyelemmel
kísérik a pályázati lehetőségeket. A nem kötelező feladatok ellátását rangsorolni kell,
a civil szervezeteket nem támogatja az állam. A településen jól működő civil
szervezetek vannak, rosszul érinti őket, ha nem kapják meg azt a minimális
támogatást, amit eddig. Munkájukat példátlan összefogás jellemzi, bízik abban, hogy
valamilyen formában lehetőség lesz támogatásukra. A sportot változatlan formában
kívánják támogatni. A bizottság a 2013. évi koncepciót elfogadásra javasolta.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepcióját. Nyitott kérdés, hogy a kormány mit és milyen mértékben fog
támogatni. A kultúra támogatása a lakosság lélekszámától függ, az előterjesztésben
szereplő összeg a dologi kiadásokat sem fogja fedezni, nemhogy a szakmai irányítást
végző munkatársak bérét. Az önkormányzat fő feladata az óvodai nevelés
biztosítása, a kormány elképzelése alapján az összeg csak a pedagógusok bérét fogja
fedezni, az egyéb alkalmazottakét nem. Több feladat van, melyet el kell látni az
önkormányzatnak, a feladatfinanszírozás pedig nagyon kevés. Sok még a nyitott
kérdés. Nagyon nehéz lesz a 2013-as év, az önkormányzatok helyzete egyre
nehezebb és egyre alulfinanszírozottabbak. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság egyhangúlag tudomásul veszi és elfogadásra javasolja a 2013. évi
koncepciót.
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Gémes László polgármester megköszönte a bizottságok elnökeinek ismertetését.
Elmondta, olyan feladatok kerülnek el az önkormányzattól, melyek több millióba
kerültek eddig, pl. az iskola fenntartása. A forráshiányok nagy részét az iskola
fenntartása okozta, hiszen nagyon alulfinanszírozott volt. Reméli, hogy a következő
év legalább ilyen szempontból könnyebb lesz.
Kérte, aki a 2013. évi költségvetési koncepciót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
151/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójáról.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
költségvetési koncepciót megtárgyalta és az a vitában elhangzottak
figyelembevételével
elfogadta.
A
költségvetési
rendelettervezet
elkészítéséhez az alábbiakról határoz:
1.) A költségvetésben a közalkalmazottak személyi juttatásai 2013. évi
előirányzatának tervezésekor kizárólag a Kjt-ben garantált mértékű
illetmények kerüljenek beszámításra. Az egyéb adható személyi
juttatások esetében a jogszabályváltozások tekintetében szükséges
felülvizsgálni a jelenlegi szabályokat.
2.) A
képviselő-testület
szükségesnek
látja
az
önkormányzat
fenntartásában működő intézmények 2013. évi költségvetés
tervezetében a kiadási előirányzatok kialakítása során az intézményi
rendszer
felülvizsgálatát,
szolgáltatás-szervezés
további
racionalizálását.
3.) Az intézmények dologi kiadásainak tervezésénél a 2012. évi eredeti
előirányzatokat átlagban 5 %-os növekménnyel tervezzük, ettől eltérő
mértékű emelés csak az energiaáraknál javasolt a tapasztalati mutatók
alapján.
4.) A költségvetési támogatások, alapok és pénzeszközátadásoknál, a 2013.
évben is indokolt tételeknél a 2012. évi költségvetési előirányzattal kell
számolni, feladatelmaradás esetén arányos csökkentéssel.
5.) A koncepcióban elfogadott és szükségesnek látott beruházások,
felújítások prioritási sorrendjének figyelembevételével a költségvetés
készítéséig, azok költségvonzatát meg kell határozni árajánlatok
megkérésével. Fel kell állítani a jelentősebb beruházások, valamint a
pályázatok fontosságát és prioritási sorrendjét. Indokolt megképezni a
fejlesztések között a pályázati sajáterő alap előirányzatát.
6.) A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell
keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének
lehetőségét.
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7.) Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel
történő egyeztetés útján a reális szükségletek, a működés alapvető
feltételeinek figyelembevételével kell kialakítani.
Felelős: jegyző, polgármester, intézményvezetők
Határidő: a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, intézményvezetők, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.

Gémes László polgármester ismertette az önkormányzat tulajdonában lévő
termőföldek bérleti díjának meghatározására vonatkozó írásos előterjesztést (7. sz.
melléklet). Átadta a szót a bizottságok elnökeinek.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, a termőföldek bérleti díjának
meghatározásával az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság az előterjesztés
alapján egyetért.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő díjtételeket.
Gémes László polgármester kérte, aki az önkormányzat tulajdonában lévő
termőföldek bérleti díjának megállapításával az előterjesztés alapján egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
152/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérleti díjának meghatározása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalta az
önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek 2013. január 1. napjától érvényes
bérleti díjára vonatkozó javaslatot és az alábbi díjtételeket szabta meg:
a díjak ÁFA-mentesek
Külterületi, belterületi szántó:

1.155,- Ft/AK

Külterületi, belterületi gyep, legelő:
Egyéb belterületi föld (aranykorona értékkel nem rendelkező)

1,- Ft/m2
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Vasútállomással szembeni szántó:
Telephely:

2,3- Ft/m2
4,6- Ft/m2

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a határozatban megjelölt
díjtételek beszedésével.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Márton Rozáia
gazdálkodási osztályvezető, Pappné Muzsik Renáta igazgatási főmunkatárs.

Gémes László polgármester ismertette a lakások és helyiségek bérleti díjának
felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot. Ismertette a díjtételeket (8. sz. melléklet).
Kérte a bizottságok elnökeinek ismertetését.
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a lakások és helyiségek bérleti díjának
felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot. Megjegyezte, a legnagyobb terhet a
szennyvízszállítási díj okozza. Bízik benne, hogy ez hamarosan meg fog oldódni.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság javasolta a díjtételek elfogadását.
Gémes László polgármester kérte, aki a lakások és helyiségek bérleti díját az írásos
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta

19/2012. (XI.29.)
Önkormányzati rendeletét
a
lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 14/2002. (IV.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Gémes László polgármester ismertette a köztemetőkről és a temetkezésről szóló
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó írásos anyagot (9. sz. melléklet).
Kérte a bizottságok elnökeinek ismertetését.
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést elfogadásra javasolta. A bizottság kérte és javasolta, hogy az öregfalusi
temető ravatalozója elé fedett ravatalozó megépítését tervezzék be a 2013. évi
költségvetésbe. A feladat végrehajtásának határidejét kérte 2013. június 30-ban
megjelölni. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy az építkezéshez szükséges anyagot
már felmérték.
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Gémes László polgármester elmondta, közmunka program keretében fogják
elvégezni az építkezést.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta.

Gémes László polgármester kérte, aki a köztemetők és a temetkezésről és a
temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
20/2012. (XI.29.)
Önkormányzati rendeletét
a
köztemetőkről és a temetkezésről szóló 28/2000. (XI.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Gémes László polgármester előterjesztette a közterület-használati díjak emelésére
vonatkozó írásos anyagot (10. sz. melléklet). Kérte a bizottságok elnökeinek
ismertetését.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
az előterjesztést elfogadásra javasolta.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja a díjtételeket.

Gémes László polgármester kérte, aki a 2013. január 1. napjától alkalmazandó
közterület-használati díjak 5 %-kal történő emelésével egyetért, kézfeltartással
jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
21/2012. (XI.29.)
Önkormányzati rendeletét
a
Szegvár nagyközségnek a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárás szabályairól szóló 17/2000. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Gémes László polgármester előterjesztette a közszolgáltatások 2013. évi díjára
vonatkozó írásos előterjesztést (11. sz. melléklet). Átadta a szót a két bizottság
elnökének.
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta a közszolgáltatások 2013. évi díjára vonatkozó írásos előterjesztést. –
Elmondta, a lakosság körében felháborodást fog kelteni a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatás 22,1 %-kal történő történő emelélkedése.
Megkérdezte Kiss Ferencet, miből adódik ez a nagymértékű emelés?
Kiss Ferenc a Szentesi Városellátó Intézmény képviselője elmondta, a Parlament
november 27-én elfogadta az új hulladéktörvényt. Az eddigi gyakorlathoz képest
alapvető változásokat tartalmaz. Változik a közszolgáltatás rendjének szabályozása.
2013-tól a közszolgáltatóknak új közszolgáltatói engedélyt kell beszerezni, illetve a
szerződéskötés szabálya is változik. Mivel Szentes Városellátó Intézmény
közszolgáltatói szerződése Szegvár nagyközségben 2012. év végén lejár, ezért
javasolták, hogy átmeneti fél, vagy egyéves időszakra történjen szerződéskötés. Ez
alatt az idő alatt ismertté válik az új hulladéktörvény végrehajtási rendelete és
pontosítható lesz az új feltételrendszer. Az új hulladékgazdálkodási törvény fájó
pontja a hulladéklerakási járulék, amely önmagában 60 %-kal emeli meg a hulladék
elhelyezés költségét. Ez a 2013. évben 3.000 Ft tonnánként, a díj évente emelkedik
2015-ig, ekkor már elérheti a 12.000 Ft-os tonnánkénti mértéket. A jelenlegi
közszolgáltatói díjból ez a többletköltség nem gazdálkodható ki. Bevezetésre kerül a
hulladék közszolgáltatási felügyeleti díj is, változik a díj meghatározásának rendje.
Várhatóan 2013. évtől nem a települési önkormányzatok, hanem az illetékes
miniszter, az energiahivatal és az országos hulladék-gazdálkodási ügynökség
közösen fogja meghatározni a közszolgáltatói díjakat. Erre hozták létre a felügyeleti
díjat, mely azt hivatott meggátolni, hogy indokolatlanul magas díjak ne kerüljenek
bevezetésre, de ez is többletköltséggel jár.
Szabó Tibor képviselő megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, lehet-e tudni,
hogy Szegvár tekintetében éves szinten milyen mennyiségű hulladékot szállítanak
el? A felügyeleti díj központilag egységes lesz?
Kiss Ferenc elmondta, Szegvár nagyközségben évente begyűjtött hulladék
mennyisége 6-700 tonna. A felügyeleti díjat egységesen lakosonként 100,-- Ft-ban
határozta meg a törvény.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, vannak, akik nem fizetnek rendszeresen
szemétszállítási díjat. Milyen a fizetési morál?
Kiss Ferenc elmondta, a fizetési hajlandóság az elmúlt pár évben jelentős mértékben
romlott. Hozzávetőleg a lejárt határidejű kintlévőség nagyságrendben megegyezik a
szentesivel. A két szolgáltatás mértéke között jelentős különbség van. Szentesen
lényegesen nagyobb a szolgáltatás mértéke. Ez különösen azért ad aggodalomra
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okot, mert az elmúlt 1-2 évben sokszorozódott meg a kintlévőség. Ez a szolgáltatás
biztonságát veszélyezteti. Ezzel kapcsolatban várható jelentős változás, de erre sincs
még végrehajtási rendelet, illetve részletszabályozás. Vélhetően 2013-ban nem az
önkormányzat fogja adók módjára behajtani a kintlévőséget, hanem az adóhivatal.
Ennek a részletei, feltételei még nem ismeretesek.
Gémes László polgármester megköszönte a válaszokat.
Szabó Tibor képviselő elmondta, látható-e, illetve van-e olyan törekvés, hogy a
valóban elszállított hulladék mennyiség után lehessen bármilyen formában
szemétszállítási díjat fizetni? Nyugaton ez úgy működik, hogy a kocsira került
szemetet lemérik. Az igazságos szemétszállítási díj megfizetésére gondol.
Kiss Ferenc elmondta, ennek feltétele a kéttényezős díj bevezetése. Jelenleg a
hulladékszállítási díjak jelentős részét az állandó költségek határozzák meg. Ez
független attól, hogy a lakos kiteszi a hulladékot, vagy nem. Nekik az a feladatuk,
hogy hetente ugyanazon a napon végig járják az utcákat és összeszedjék a kitett
szemetet. Kéttényezős díjrendszer esetében lehetőség van arra, egy alapdíjként
beszedésre kerülnek azok az állandó költségek, amelyek a hulladék mennyiségétől
függetlenül felmerülnek, és a változó hulladék mennyiséghez egy másik díjelem
társulna. Úgy tudja, hogy az országban 2-3 helyen alkalmazták a két tényezős
díjrendszert. Valóban létezik olyan technikai megoldás, hogy a hulladékgyűjtő
kocsira felszerelhető legyen egy mérleg rendszer. Végeztek felmérést, Szentes
esetében közel 200 millió forintos költséget jelentene.
A képviselő-testület a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás 2013. évi
díjára vonatkozó előterjesztést egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta.
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2013. évi díjtételt 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással fogadta el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
22/2012. (XI.29.) Önkormányzati rendeletét
a
köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével,
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező
közszolgáltatásról és a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
19/1998. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás vonatkozásában törvényváltozás várható, ezért
a szolgáltatásra vonatkozó díjtétel később kerül megállapításra. A szilárd
hulladékszállítás szolgáltatás folyamatos végzésére azonban a szerződést meg kell
hosszabbítani.
A polgármester kérte, aki a szerződés 1 éves meghosszabbításával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
153/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Szilárd hulladékszállításra vonatkozó szerződés módosítás.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
szilárd hulladék szállítási közszolgáltatási rend szabályozása
érdekében elkészített közszolgáltatói szerződést a Szentes Városi
Önkormányzat Városellátó Intézményével a 2013. január 1- december
31-ig terjedő időre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés
aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Varga Sándor
intézményvezető, Pólya Sándor pályázati referens.

Gémes László polgármester előterjesztette az étkezési térítési díjak meghatározására
vonatkozó írásos anyagot (12. sz. melléklet). Átadta a szót a bizottságok elnökének
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta az étkezési térítési díjak meghatározására vonatkozó írásos anyagot. A
bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. Bízik abban, hogy az ellátás
színvonala nem fog romlani. Megjegyezte, a nyersanyag árak sokkal magasabb
arányban fognak emelkedni, mely újabb terhet jelent a családok számára.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság a térítési díjak meghatározására vonatkozó előterjesztést elfogadásra
javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda munkahelyi vendéglátás,
vendégebéd térítési díjait az előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
154/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda munkahelyi vendéglátás, vendégebéd térítési díjai.

15
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kurcaparti Óvoda munkahelyi vendéglátás és vendégebéd térítési díjainak megállapítására
vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint döntött.
Munkahelyi vendéglátás:
Kurca-parti Óvodánál étkező közalkalmazottak, valamint
Köztisztviselők, az önkormányzat intézményeiből és a
Polgármesteri
Hivatalból
nyugdíjba
vonult
közalkalmazottak és köztisztviselők, gyes-en lévők esetében
ebéd
(ebéd nyersanyag ára:
ÁFA
rezsiköltség (ÁFA-val)

595,- Ft
304,- Ft
81,- Ft
210- Ft)

tízórai (óvoda)
uzsonna (óvoda)

80,- Ft
70,- Ft

Vendégétkezés:
ebéd
(ebéd nyersanyag ára:
ÁFA
rezsiköltség (ÁFA-val)

695, - Ft
304,- Ft
81,- Ft
310,- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazta az óvoda vezetőjét, hogy a megállapított térítési
díjakat 2013. január 1-től biztosított étkeztetésre alkalmazza.
Felelős:

Csurka Zoltánné óvodavezető

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

Gémes László polgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda szociális étkeztetés
nyersanyag normájára vonatkozó előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
155/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda szociális étkeztetés nyersanyag normája.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvodánál a szociális érkezőknek biztosított reggeli és ebéd nyersanyag
normáját 2013. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:
Bruttó
Reggeli
Ebéd
Teljes ellátás

110
385
495

ÁFA
27%
23
81
105

Nettó
87
304
390

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

Gémes László polgármester kérte, aki a Pa-Szent Kft-vel kötött szolgáltatási
szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
156/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Pa-Szent Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray
Máté Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény diákjainak
étkeztetésére vonatkozó, a Pa-Szent Kft-vel (Várpalota, Erdődy P. T.
u. 25.) kötött szolgáltatási szerződést a jelen határozat melléklete
szerint jóvá hagyta.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szolgáltatási
szerződés aláírására.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Pa-Szent Kft.
képviseletében Fenyő Csaba ügyvezető, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Bernáth Ildikó iskolaigazgató.

Gémes László polgármester kérte, aki a közoktatási intézményekben a gyermekek
napközbeni ellátásának intézményi díjairól szóló rendeletmódosítással egyetért,
kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta

23/2012. (XI.29.) Önkormányzati rendeletét
a
gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és természetbeni
juttatásairól szóló 14/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gémes László polgármester előterjesztette a Castellum Étterem szolgáltatási
szerződés módosítására vonatkozó írásos anyagot (13. sz. melléklet).
Kérte, aki a szerződés módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
157/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Szolgáltatási szerződés módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
étkeztetés biztosítására vonatkozó, a Castellum Étteremmel kötött
szolgáltatási szerződést a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyta.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szolgáltatási
szerződés aláírására.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Deák Andorné vállalkozó, Pintér Lászlóné
intézményvezető.

Gémes László polgármester előterjesztette a Művelődési Ház terembérleti és
kölcsönzési díjainak 2013. évi módosítására vonatkozó írásos anyagot (14. sz.
melléklet). Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a díjtételeket.
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Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság megtárgyalta a Művelődési Ház terembérleti és kölcsönzési díjainak 2013.
évre vonatkozó módosítását. Az írásos előterjesztést a bizottság elfogadásra
javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki a Művelődési Ház terembérleti és kölcsönzési
díjainak 2013. évi módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
158/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Művelődési Ház terembérlet és kölcsönzési díjai.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési
Ház terembérlet és kölcsönzési díját az alábbiak szerint állapítja meg:
Földszinti termek:
Nagyterem, aula alsó szintje, közösségi konyha, kiállító terem, alsó
klubszoba (lakodalom, bál)
Fűtés vagy légkondíció használat esetén: 60.000 Ft/24 óra
Fűtés, légkondicionálás nélkül: 52.000 Ft/24 óra
Nagyterem
Fűtés vagy légkondíció használata esetén: 7.500 Ft/óra
Fűtés, légkondicionálás nélkül: 6.500 Ft/óra
Kiállító terem
Fűtéssel: 5.000 Ft/óra
Fűtés nélkül: 4.500 Ft/óra
Kiállító terem vásárra (max. 4. óra) 10.000 Ft/alkalom
Emeleti szobák:
Wass Albert olvasószoba
Fűtéssel: 5.000 Ft/óra
Fűtés nélkül: 4.500 Ft/óra
Szűcs Árpád közösségi terem
Fűtéssel: 4.000 Ft/óra
Fűtés nélkül: 3.500 Ft/óra
„Rózsaszín” szoba

19
Fűtéssel: 3.000 Ft/óra
Fűtés nélkül: 2.500 Ft/óra
Galéria
Fűtéssel: 6.000 Ft/óra
Fűtés nélkül: 5.000 Ft/óra
Hangtechnika kölcsönzési díja változatlan
Szabadtéri színpad:
30.000 Ft/alkalom
Kiegészítő eszközök kölcsönzési díja:
asztal (80 x 80
80,- Ft/nap
asztal (nagy)
200,- Ft/nap
szék
60,- Ft/nap
étkészlet 1 személyre
150,- Ft/nap
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Művelődési Ház
Szegvár.

3./ Napirend
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK

Gémes László polgármester rátért a közös önkormányzati hivatal kialakítása
Derekegyház községgel című előterjesztésre. (15. sz. melléklet). A bizottságok
tárgyalták az anyagot, átadta a szót Szabó Tibor bizottsági elnöknek.
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta
az anyagot. Az ülésen választ kapott arra, hogy törvény írja elő a hivatal elnevezését.
Bízik abban, hogy a két hivatalban nagymértékű változás nem következetik be.
Köztudott, hogy a két település évek óta jól együttműködik. A bizottság az
előterjesztést elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester elmondta, törvény írja elő a közös hivatal kialakítását,
mely 2013. január 1-jétől lép életbe. Hozzátette, Árpádhalom település polgármestere
szóban is megkereste az önkormányzatot közös hivatal kialakítása miatt.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
ülésén elmondta, hogy az anyagot előzetes véleményezés miatt elküldte a Csongrád
megyei Kormányhivatalnak. Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala szeretné,
hogy a közös hivatal 2013. január 1-jétől felálljon. Elmondta, hogy milyen módosítást
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javasolt a törvényességi főosztály munkatársa, ezeket beépítette a megállapodásba és
az alapító okiratba. Az alapító okiratba jogelődként fel kell tüntetni, hogy Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatala a jogelőd intézmény. Bizottsági ülésen elmondta
azt is, hogy az Országgyűlés előtt van és záró szavazásra vár több olyan
részletszabály, mely átmeneti rendelkezéseket tartalmaz. Ezeket még nem tudta
beépíteni a képviselő-testület elé került dokumentumokba.
Tájékoztatta
a
képviselő-testületet
arról,
hogy
Derekegyház
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt napon megtartott ülésén ezt az
anyagot tárgyalta. Elismeréssel szólt az elmúlt 5 éves közös munkáról, a
dokumentumokat elfogadta. Aláírást követően nincs annak akadálya, hogy január 1jétől ebben a formában működjenek.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság a közös hivatal kialakítását elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte, aki a Derekegyház községgel közös
önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodást elfogadásra javasolja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
159/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Megállapodás közös önkormányzati hivatal alapításáról Derekegyház
községgel.
Határozat
1./
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban Mötv.) 42. § 7. pontjában kapott át nem ruházható
hatáskörében eljárva figyelemmel a 84-85. §-okra – gazdaságossági és
szakmai indokok alapján - közön önkormányzati hivatalt
alakít
Derekegyház községgel 2013. január 1. napjától határozatlan időre.
2./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta
a jelen határozat mellékletét képező MEGÁLLAPODÁS-t a közös
önkormányzati hivatali feladatok ellátására.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírásával.
3./ A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatára, a közös önkormányzati hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó előterjesztést elfogadás
végett terjessze a képviselő-testület elé.
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4./ A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
szabályzatok felülvizsgálatáról és az új hivatal létrehozására tekintettel
azokat módosítsa.
Felelős: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Szabó István
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző.

MEGÁLLAPODÁS
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
mely létrejött Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (6635.
Szegvár, Szabadság tér 2., képviseletében eljár: Gémes László polgármester) és
Derekegyház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (6621. Derekegyház,
Kossuth u. 4., képviseletében eljár: Szabó István polgármester) között az
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására, és az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködés összehangolása érdekében az alábbi
feltételekkel:

I. Előzmények:
1./ A Felek rögzítik, hogy a Magyarország Alaptörvénye szerint sarkalatosnak
minősülő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban Mötv.) alapvetően alakítja át az önkormányzatok működésével
kapcsolatos feladatok ellátására létrehozandó polgármesteri hivatali szervezetek jogi
szabályozását.
2./ A Felek rögzítik, hogy az Mötv. 156. § (2) bekezdésének a) pontja és 144. § (3)
bekezdése alapján a polgármesteri hivatal, mint a régi Ötv. 38. § (3) bekezdése
szerint a polgármesteri hivatali feladatköröket ellátó szerv, mint jogi forma 2013.
január 1-vel megszűnik.
3./ A Felek rögzítik, hogy az Mötv. alapján a körjegyzői feladatokat ellátó
polgármesteri hivatal a jelenlegi formájában nem működhet tovább.
4./ A Felek rögzítik, hogy az Mötv. 85. §-a – lakosságszámára tekintettel –
Derekegyház Község Önkormányzatának nem ad jogi lehetőséget arra, hogy 2013.
január 1. után önállóan működtessen a településen polgármesteri hivatalt. Szegvár
Nagyközség Önkormányzata önállóan is működtethetne polgármesteri hivatalt.
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5./ A fentiekre tekintettel Derekegyház Község Önkormányzata kezdeményezte
Szegvár nagyközség Önkormányzatával az Mötv. 84-85 §-a szerinti közös
önkormányzati hivatal létrehozását, melyet Szegvár Nagyközség Önkormányzata
pozitívan fogadott.
6./ Tekintettel arra, hogy a Felek 2008. január 1. napja óta a hivatali szervezeteik
működtetésében már eleve együttműködnek egymással, a közös érdekeik
érvényesítése, a közigazgatási apparátusuk minél költséghatékonyabb és
szakszerűbb működtetése érdekében a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
megállapodást kötnek.

II. M e g á l l a p o d á s
7./ Felek megállapodnak abban, hogy az Mötv. 85. §-a alapján 2013. január 1.
napjától közös önkormányzati hivatalt hoznak létre.
8./ A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése:
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
9./ A közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése: Szegvár
10./ A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok megnevezése:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6621. Derekegyház, Kossuth u. 4.
11./ A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja:
a./ A közös önkormányzati hivatal létrehozása és az erről szóló megállapodás
tartalma a közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok
képviselő-testületeinek át nem ruházható, minősített többséggel meghozott
döntésén alapul.
b./ A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást az azt
létrehozó önkormányzatok külön-külön tartott ülésükön, minősített
többséggel meghozott azonos tartalmú döntésükkel módosíthatják.
A módosítást a közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok
bármelyike kezdeményezheti, melyet a másik fél köteles megtárgyalni.
c./ A közös önkormányzati hivatal megszüntetésére az Mötv. szabályai az
irányadóak.
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d./ Közös önkormányzati hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni,
abból kiválni önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános
önkormányzati választásokat követő 60 napon belül lehet.

12./ A közös önkormányzati hivatal felépítése:
A köztisztviselők

Igazgatási Osztályba,
Gazdálkodási Osztályba,
Polgármesteri Kabinetbe tagozódva látják el
feladataikat.

Derekegyház községben állandó Kirendeltség működik.

13./ A közös önkormányzati hivatal összlétszáma, a felépítés szerinti
részletezéssel:
a./ A közös önkormányzati hivatal összlétszáma: 19 fő
b./ felépítés szerinti részletezés:
Jegyző: 1 fő,
Az Igazgatási Osztály létszáma 7 fő, ebből 5 fő a székhelytelepülésen 2
fő a Kirendeltségen végzi munkáját.
A Gazdálkodási Osztály létszáma 8 fő, ebből 5 fő a székhelytelepülésen
3 fő a Kirendeltségen végzi munkáját.
A Polgármesteri Kabinet létszáma:
székhelytelepülésen végzik a munkát.

3

fő,

valamennyien

a

14./ A működés alapkérdései:
a./ A székhelytelepülésen foglalkoztatott köztisztviselők Szegvár
nagyközségre vonatkozóan látják el az Mötv. 84. § (1) bekezdésében rögzített
feladatokat.
b./ A kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők Derekegyház községre
vonatkozóan látják el az Mötv. 84. § (1) bekezdésében rögzített feladatokat a
székhelytelepülésen foglalkoztatott szervezeti egységek vezetői irányításával.
c./ A székhelytelepülés és a kirendeltség munkarendjéről, ügyfélfogadási
rendjéről
az érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozattal
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döntenek, melyet be kell építeni a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatába.
15./ A közös önkormányzati hivatal irányítása:
a./ Szegvár nagyközség polgármestere a képviselő-testület döntései szerint és
saját hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt, illetve a jegyzőn
keresztül a székhelytelepülés köztisztviselőit, míg Derekegyház Község
polgármesterének ezen jogköre a Derekegyházi Kirendeltségen foglalkoztatott
köztisztviselőkre terjed ki.
b./ A polgármesterek a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározzák
a közös önkormányzati hivatal feladatait az önkormányzat munkájának
szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

16./ A közös önkormányzati hivatal vezetése, a jegyző:
a./ A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző Szegvár
nagyközségben és Derekegyház községben is ellátja a jegyzői feladatokat.
b./ A jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez a két település polgármestereinek
lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.
c./A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Szegvár nagyközség
polgármestere gyakorolja.
d./ A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal
köztisztviselői és munkavállalói tekintetében.
e./ Szegvár nagyközség polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges a
közös önkormányzati hivatal székhelyén foglalkoztatott, a polgármester
munkáját közvetlenül segítő Polgármesteri Kabinet köztisztviselői és a
szervezeti egységeket vezető osztályvezetők kinevezéséhez, vezetői
megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízatásának visszavonásához és
jutalmazásához. A további munkatársak alkalmazása esetén előzetes
véleményezési jogot kell biztosítani a polgármesternek.
f./ Derekegyház község polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges a
közös önkormányzati hivatal kirendeltségén foglalkoztatott valamennyi
köztisztviselő, alkalmazott kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához,
felmentéséhez, vezetői megbízatásának visszavonásához és jutalmazásához.

17./ A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás
településenként:
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a./ A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a
hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, amelyet s
székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít.
b./ A közös önkormányzati hivatal költségvetését a jegyző készíti el külön a
székhelytelepülésre és külön a kirendeltségre vonatkozó bontásban, melyet a
polgármesterek véleményeznek, majd a saját képviselő-testületük elé
terjesztenek.
c./ Amennyiben az állami finanszírozás nem fedezi a költségeket, a települési
önkormányzatok hozzájárulnak azok fedezetéhez. A hozzájárulás összege: az
adott évi költségvetésben a székhelytelepülésre, illetve a kirendeltségre
tervezett kiadások, valamint az adott szervezeti egységre lakosságszám
arányosan jutó állami hozzájárulás különbözete.
d./ A hozzájárulás éves összegét minden évben a Magyar Köztársaság
költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30 napon belül, de
legkésőbb a tárgyév január 20. napjáig állapítják meg a közös ön kormányzati
hivatalt fenntartó önkormányzatok.
e./ Derekegyház Község Önkormányzata az éves hozzájárulás összegének 1
hónapra jutó részét a tárgyhó utolsó napjáig utalja át a Szegvári közös
Önkormányzati Hivatal Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
………. számú számlájára. A közös önkormányzati hivatal negyedévente
elszámol a hozzájárulással, jelezve, hogy az fedezte-e a kiadásokat.
18./ Vegyes rendelkezések:
a./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
b./ A képviselő-testületek a megállapodásból eredő
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton rendezik.

vitás kérdéseket

c./ Bírói út igénybevételével kizárólagosan akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés
nem vezetett eredményre. Jogvita eldöntésére a Szentes Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét jelölik ki.
d./ A Megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően az Önkormányzatok Képviselő-testületei képviseletében eljáró
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polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően,
annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.
e./ Jelen megállapodás 2013. január 1. napján lép hatályba.
III. Záradék:

19./ Az Önkormányzatok Képviselő-testületei a Megállapodást határozataikban
jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként
fogadták el.
Derekegyház Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Megállapodást a
2012. november 28-án megtartott ülésén megtárgyalta, és a 126/2012.(XI. 28.)
Önk.hat. határozatával jóváhagyta.
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Megállapodást a 2012.
november én megtartott ülésén megtárgyalta, és a 159/2012. (XI. 29.) KT
határozatával jóváhagyta.

A képviselő-testületek nevében a Megállapodást aláírásával látta el:
Gémes László
Szegvár Nagyközség Polgármestere

Szabó István
Derekegyház Község Polgármestere

Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratát az írásos előterjesztés alapján
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
160/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Szegvár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának megszüntető
okirata.
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Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.december 31-i
hatállyal a Szegvár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Megszüntető Okiratát jelen határozat melléklete szerint elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba
vétel érdekében szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár felé
nyújtsa be.

A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei Igazgatósága.
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
MEGSZÜNTETŐ OKIRATA
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g.) pontja és 103. § (1) bekezdés c) pontja -, az
államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 11. §-a, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.14. §-a alapján a Szegvár
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Megszüntető Okiratát az alábbiak szerint
alkotja meg:
I/1. A megszüntetett intézmény megnevezése: Szegvár Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2. Székhelye, címe: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2. sz.
3. Telephelye: 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.
4. Törzsszáma: 354 556
II/ 1. A költségvetési szerv közfeladata: Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
2. 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.
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III./ 1. Illetékessége:
2. Alapító szerve:

Szegvár nagyközség közigazgatási területe.
Derekegyház község közigazgatási területe.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

3. A költségvetési szerv alapító szerve szerinti besorolása: helyi önkormányzati
költségvetési szerv
4. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye : Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
IV./ Megszüntető szerv neve, székhelye: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
V./ A megszüntetés időpontja: 2012. december 31.
VI./ A megszüntetés oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdés a) pontja hatályon hívül helyezte helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény „A képviselő-testület hivatalá”-ra
vonatkozó 38. §-t és a „Körjegyzőség”-re vonatkozó 39-40. §-okat, így a Szegvár
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala törvény erejénél fogva megszűnik.
VII./ A közfeladatok jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározása, az
intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok tekintetében a jogutód szerv megnevezése:
Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására Derekegyház községi Önkormányzat képviselő-testülete és Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete közös önkormányzati hivatalt hoz
létre 2013. január 1. napjától, mely jogutódja Szegvár Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának.
A jogutód intézmény alapító okirata ennek megfelelően elfogadásra került.
VIII./ A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód szerv megnevezése:
A megszűnő szerv 2012. december 31. napjáig vállalhat utoljára kötelezettséget.
A jogutód szerv a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal lesz.
IX./ A foglalkoztatottak jogállásának változása:
A megszűnő intézmény által foglalkoztatott köztisztviselők munkajogi jogállása nem
változik. A munkáltatói jogot a jogutódként alapított intézmény vezetője, a jegyző
gyakorolja 2013. január 1. napjától.
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X./ Záradék:
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszüntető Okiratát
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. november 29-én
megtartott ülését a 160/2012. (XI. 29.) KT. határozatával hagyta jóvá.
Szegvár, 2012. november 29.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

PH.

Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratát az írásos előterjesztés alapján elfogadásra javasolja, kézfeltartással
jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
161/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát - 2013. január 1-jei hatállyal - jelen
határozat melléklete szerinti Alapító Okirattal elfogadja.
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, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei Igazgatósága.
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SZEGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Derekegyház Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(4) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbi alapító okiratot fogadja el:
I/1. A költségvetési szerv neve: Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
2. Székhelye, címe: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. sz.
3. Kirendeltsége: 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.
4. Törzsszáma:
II/ 1. A költségvetési szerv közfeladata: Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
2. Alaptevékenysége:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.
§ (1) bekezdése alapján az önkormányzattok működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Közreműködik továbbá az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
A ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
3. Államháztartási szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése, valamint az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

Szakfeladat
számok:
841114
841115
841116
841117

megnevezés:
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
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841118
841126
890442

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

4. A költségvetési szerv jogelődjének megnevezése, székhelye:
Szegvár nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
III./ 1. Illetékessége:
2. Alapító szerve:

Szegvár nagyközség közigazgatási területe.
Derekegyház község közigazgatási területe.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete,
Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

3. A költségvetési szerv alapító szerve szerinti besorolása: helyi önkormányzati
költségvetési szerv
4. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye : Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
Derekegyház Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
6621. Derekegyház, Kossuth u. 4.
5. Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

IV./ Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy
V. / A költségvetési szerv vezetője, vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a jegyző. A jegyzőt - pályázat alapján a közös
önkormányzat hivatalt létrehozó települések polgármestereinek lakosságszám-arányos,
többségi döntése alapján nevezik ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései alapján határozatlan időre.
VI. / Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról
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szóló 1992. évi XXXIII. törvény alkalmazandó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásokra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
VII./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyona:
A székhely településre vonatkozóan: A törzsvagyon részét képező 6635. Szegvár,
Szabadság tér 2. szám alatti Hivatal épülete, összes berendezési, felszerelési tárgyaival,
leltár szerint.
A kirendeltségre vonatkozóan: A törzsvagyon részét képező 6621. Derekegyház,
Kossuth u. 4. szám alatti Hivatal épületében a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
alkalmazásában álló köztisztviselők által használt irodák, összes berendezési, felszerelési
tárgyaival, leltár szerint.
VIII./ A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet,
Szegvár Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos
jogszabályok előírásai szerint.
IX./ Záró rendelkezések:
A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2012. (XI. 29.) Kt. határozatával
fogadta el.
A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Derekegyház Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2012. (XI. 28.) Kt. határozatával
fogadta el.
Ez az Alapító Okirat 2013. január 1. napjától hatályos.
Szegvár, 2012. november 29.
Gémes László

PH.

Szabó István
polgármester
Derekegyház

polgármester
Szegvár
Gyömbér Ferencné
jegyző
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Gémes László polgármester előterjesztette az Egyesített Közművelődési és Muzeális
Intézmény alapításáról szóló írásos anyagot (16. sz. melléklet). Felkérte Lukács
Istvánné képviselőt, ismertesse az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság megtárgyalta az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
alapításáról szóló írásos anyagot. A megyei múzeumi szervezetek január 1-jétől
megszűnnek, a tagintézmények átkerülnek a területileg illetékes települési
önkormányzatok fenntartásába. Ebből következik, hogy a szélmalom és a
falumúzeum működtetése a Szegvári Önkormányzat feladata lesz. Megjegyezte, az
önkormányzat korábban is támogatta már a falumúzeumot, konkrétan a
tetőszerkezet megépítésében. Úgy gondolja, az Egyesített Közművelődési és
Muzeális Intézmény alapításával több pályázati lehetőséget tudnak majd kihasználni
a művelődési ház, a könyvtár, a falumúzeum és a szélmalom tekintetében. A
bizottság felhatalmazza a polgármestert, illetve a jegyzőt a szükséges
dokumentumok előkészítésére. A bizottság támogatja az új intézmény létrehozását.
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné bizottsági elnök
ismertetését. Elmondta a korábban működő intézmény megszüntetésének oka a
megtakarítás volt. Az új intézmény alapítása minisztériumi javaslat.
Felkérte Szabó Tibor elnököt, ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
javaslatát.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
támogatja az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény alapítását. A
bizottság úgy vélte, szükség van arra, hogy a művelődési ház, a könyvtár, a
falumúzeum és a szélmalom egy intézményként működjön. Ehhez szükséges egy
intézményvezető kijelölése.
Gémes László polgármester megköszönte Szabó Tibor bizottsági elnök ismertetését.
Gyömbér Ferencné jegyző kiegészítésként elmondta, hogy megyei múzeum
megküldte a megállapodás tervezetet, melyet december 20-ig a képviselő-testületnek
el kell fogadni. A falumúzeum működtetéséhez új működési engedélyt kell kérni,
mivel a fenntartó az önkormányzat lesz. Ismertette az erre vonatkozó jogszabályi
előírásokat. Javasolta, hogy a helytörténeti gyűjteményt nevezzék el a gyűjtemény
megalapítójáról, Jaksa Jánosról. Az Alapító Okiratban a telephely megnevezése Jaksa
János helytörténeti gyűjteményként szerepeljen.
Gémes László polgármester megköszönte Gyömbér Ferencné jegyző asszony
ismertetését.
R. Nagy Mihály alpolgármester megjegyezte, sok múzeumi értéket, gyűjteményt a
szentesi Koszta József Múzeum tart leltárban. Fájó dolog számára, hogy a múzeum
kezelési jogát visszaadják, de az értékeket nem.
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Gémes László polgármester elmondta, a múzeumi tárgyak állami tulajdonok, az
őrzését meg kell oldani. Hozzátette, régészeti szinten Szegvárt Európa trójájának. A
régi korokról régészeti kiadványok jelentek meg a világ különböző részén, melyben
Szegvár is szerepel. Úgy gondolja Szegvár sokkal nagyobb kincseket rejt, mint amiről
valójában fogalmuk van az embereknek. Szeged régészei segítenek összeállítani egy
olyan tanulmányt, hogy hogyan lehetne Szegvár régészeti értékeit újra feleleveníteni,
új lelőhelyet kialakítani.
Kérte, aki a Megállapodás fenntartói jog, illetve kötelezettség átadás-átvételről
(Falumúzeum, Szélmalom) szóló határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

162/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Megállapodás fenntartói
(Falumúzeum, Szélmalom)

jog,

illetve

kötelezettség

átadás-átvételről

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette, hogy a helyi Falumúzeum és a Szélmalom, mint közérdekű
muzeális
kiállítóhely
fenntartása
Szegvár
Nagyközség
Önkormányzatához kerül.
A képviselő-testület jóváhagyta a jelen határozat mellékletét képező a
fenntartói jog, illetve kötelezettség átadás-átvételről szóló
megállapodást, felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Csongrád Megyei
Intézményfenntartó Központ.

Gémes László polgármester kérte, aki Belső szabályzat módosítása Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat által ellátandó feladatokról, az önkormányzat
tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatokról tárgyú határozati javaslatot az írásos
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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163/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Belső szabályzat módosítása Szegvár Nagyközségi Önkormányzat által
ellátandó
feladatokról,
az
önkormányzat
tevékenységéhez
kapcsolódó
szakfeladatokról.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az 52/2012. (III. 29.) KT határozattal elfogadott Szegvár
nagyközségi Önkormányzat
által ellátandó feladatokról, az
önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatokról szóló
Belső szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1./ A Belső szabályzat 3. Feladatok meghatározása című rész helyébe
az alábbi szövegrész kerül:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése alapján A helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:
2./ A Belső szabályzat 4. Tevékenységek felsorolása részből az alábbi
szakfeladatokat törli:
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502
Közművelődési
intézmények,
közösségi
működtetése

színterek

3./ A jelen határozattal elfogadott módosítás 2013. január 1. napjától
lép hatályba.
4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel érdekében a szükséges dokumentumokat a
Magyar Államkincstár felé nyújtsa be.
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető,
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága.

Gémes László polgármester kérte, a Könyvtári feladatellátás módjának
meghatározására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
164/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Könyvtári feladatellátás módjának meghatározása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
megtárgyalta a könyvtári feladatellátás
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Képviselő-testülete
módjára vonatkozó

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
települési könyvtári ellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL.törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint, a megyei könyvtár
szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti 2013. január 1. napjától.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen
döntésről értesítse a Szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtárat, kezdeményezze a közös feladatellátásra vonatkozó
megállapodás megkötését, melyet elfogadás végett terjesszen a
képviselő-testület elé.
3./ A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-vel, mint
mozgókönyvtári
ellátást
nyújtó
szervezettel
a
fennálló
együttműködés 2012. december 31. napjával a törvény erejénél fogva
megszűnik. A képviselő-testület megköszöni az eddigi szakszerű,
hatékony munkát, a tartalmas és korrekt együttműködést.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szentes Városi
Könyvtár Nonprofit Kft.

Gémes László polgármester kérte, aki az EKMI SZMSZ-ének és más szükséges
szabályzatainak előkészítésére vonatkozó felhatalmazásra vonatkozó határozati
javaslatot az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
165/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Felhatalmazás az EKMI SZMSz-ének és más szükséges szabályzatainak
előkészítésére.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a
polgármestert és a jegyzőt, hogy az általa alapított Egyesített
Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát és a működéshez szükséges további dokumentumokat
készítse el, és elfogadás végett terjessze elő.
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző.

Gémes László polgármester kérte, aki az Egyesített Közművelődési és Muzeális
Intézmény Alapító Okiratát az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
166/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény Alapító Okiratának
elfogadása.
Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
közművelődési tevékenység, a könyvtári ellátás biztosítása, a közérdekű
muzeális kiállítóhely működtetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok
ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 41. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4)
bekezdésében meghatározottak szerint Egyesített Közművelődési és
Muzeális Intézmény alapításáról dönt 2013. január 1. napjától.
2./ Az intézmény Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerint
fogadja el.
3./ 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, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága.
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EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS
INTÉZMÉNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI
TEVÉKENYSÉG, A KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA, A KÖZÉRDEKŰ
MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY működtetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok
ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
41. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. §-a és államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A § (7)
bekezdésében, 48. §-ában, 64. §-ában, 76. §-ában és 91/A. §-ában meghatározottak
szerint az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény Alapító Okiratát az
alábbiak szerint fogadja el:
I/1. A költségvetési szerv neve: Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
1/a Rövidített neve:
EKMI
2. Székhelye, címe:
Szegvár; 6635. Szegvár, Régiposta u. 1.
3. Telephelyei:

a./ Művelődési Ház
6635. Szegvár, Régiposta u. 1.
b./ Községi Könyvtár
6635. Szegvár, Régiposta u. 1.
c./ Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény
6635. Szegvár, Hunyadi J. u. 31-33.
d./ Szélmalom
6635. Szegvár, Sport tér 1.

4. Törzsszáma:
5. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása
910500

Közművelődési tevékenység

II/ A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján gondoskodik a
helyi közművelődési tevékenység, könyvtári ellátás biztosításáról, a közérdekű muzeális
kiállítóhely működtetéséről.
III./ A költségvetési szerv tevékenysége:
1. A költségvetési szerv alaptevékenységei:

39

a./ Helyi közművelődési tevékenység Művelődési Ház










iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése,
a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális
intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti besorolása
Szakfeladat
számok:
680002
890442
910501
910502

megnevezés:
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

b./ Könyvtári ellátás Községi Könyvtár
Szegvár Nagyközség Önkormányzata a könyvtári ellátást a megyei könyvtár
szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.









mindenki által használható és megközelíthető intézmény, melynek gyűjteményei és
szolgáltatásai biztosítják az ismeretek tárgyilagos és sokoldalú közvetítését.
alapfeladatai keretében a gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi,
gondozza és rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét.
A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás
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és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét.
Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti besorolása

Szakfeladat
számok:
910121
910123

megnevezés:
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások

c./ Muzeális intézmény fenntartása: Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény és a
Szélmalom, mint közérdekű muzeális kiállítóhely










a társadalom szolgálatában áll,
a közösség számára nyilvános,
a közösségekkel, településekkel aktív kapcsolatot tart,
a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi,
gondozza és kiállításon bemutatja,
biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó
tanulás folyamatához,
közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti besorolása

Szakfeladat
számok:
910203
910204

megnevezés:
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

III./ 1. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Szegvár nagyközség
közigazgatási területe.
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2. Az alapítói jog gyakorlója,ill. a fenntartó neve és címe: Szegvár Nagyközség
Önkormányzata
6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Az intézmény jogutódja a
a.)
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat (6635. Szegvár ,Szabadság tér 2.)
szakfeladatán 2012. december 31-ig működtetett és fenntartott Művelődési
Háznak
b.)
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat (6635. Szegvár, Szabadság tér 2.)
szakfeladatán 2012. december 31-ig működtetett és fenntartott Községi
Könyvtárnak
c.)
A Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ (6722. Szeged, Rákóczi
tér 1.)
által 2012. december 31-ig működtetett és fenntartott
Falumúzeumnak, mely a Szegedi Móra Ferenc Múzeumból vált ki.
3. Alapításának dátuma: 2013. január 1.
4. A költségvetési szerv alapító szerve szerinti besorolása: helyi önkormányzati
költségvetési szerv
5. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye : Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

6. Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

IV./ Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy
V. / A költségvetési szerv vezetője, vezetőjének megbízási rendje:
Szegvár nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki – nyilvános pályázat
alapján - az intézmény vezetőjét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló –
többször módosított – 1992. évi
XXXIII. törvény 23. §-a, 70. §-a, és a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti,
közművelődési, és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogállásával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. r. 56. §-ai alapján.
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VI. / Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alkalmazandó, illetve a
Kjt. vhr. rendelkezései. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásokra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
VII./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyona:
A törzsvagyon részét képező 6635 Szegvár, Régiposta u. 1. szám alatti Művelődési Ház
és Községi Könyvtár épülete, összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint.
VIII./ A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet,
Szegvár Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos
jogszabályok előírásai szerint.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján az alapító
használatába/vagyonkezelésébe adott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti
rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és rendeltetésszerű
használatára terjed ki.
A muzeális intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbeadásáról, vételéről, cseréjéről a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján kerülhet sor.
IX./ Záró rendelkezések:
A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2012. (XI. 29.) Kt. határozatával
fogadta el.
Ez az Alapító Okirat - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII.
törvény 30. § (3) bekezdése alapján - 2013. január 1. napjától hatályos.
Szegvár, 2012. november 29.
Gémes László
polgármester

PH.

Gyömbér Ferencné
jegyző

43

Gémes László polgármester előterjesztette a Szentes Kistérség Hatósági-igazgatási
Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó írásos anyagot 17. sz.
melléklet). Javasolta a B./ változat elfogadását. Kérdés, hozzászólás az
előterjesztéssel kapcsolatban nem volt.
Kérte, aki javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
167/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Szentes Kistérség Hatósági-Igazgatási Társulása társulásai megállapodásának
módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentes
Kistérség Hatósági-Igazgatási 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 Hatósági-igazgatási Társulása”
Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak
szerint módosítja:
- A Megállapodás I. fejezet 1./ pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A Szentes Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok
képviselő-testületei (továbbiakban: Hatóséági-igazgatási Társulás
tagjai) a hatósági ügycsoportokra társulási megállapodást kötnek.”
- A Megállapodás II. fejezet 1./ pontja (Szabálysértéssel kapcsolatos
feladat- és hatáskör) törlődik, és a 2./ pont (Birtokvédelemmel
kapcsolatos feladat és hatáskör) 1. sorszámot kap.
2./ A Megállapodás ezen módosítása a társult képviselő-testületek
jóváhagyását követő napon lép hatályba.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodások aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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„A” változat
4./ A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az önkormányzat
illetékességi területén keletkező birtokvédelmi ügyek intézését 2013.
évben is önkormányzati társulás keretein belül kívánja ellátni.
„B” változat
4./ A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az önkormányzat
illetékességi területén keletkező birtokvédelmi ügyek intézését 2013.
évben önállóan, saját hivatalában/közös hivatal keretein belül kívánja
ellátni.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szentes Város
Jegyzője, Szentes Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, Kistérségi
Társulási Iroda, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető

Gémes László polgármester előterjesztette az „Ivóvízminőség-javító program
Szegváron” című KEOP-1-3.0/09-11 számú megvalósítási pályázat benyújtását (18.
sz. melléklet).
Szabó Tibor képviselő elmondta, véleményét a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság ülésén is megfogalmazta. Amennyiben a program megvalósul Szegváron, a
vízdíj ára legalább 50 %-kal emelkedni fog. A fenntartási költség évi 14 millió forint.
Jelenleg a Kft árbevétele ivóvíz szolgáltatásból 26 millió forint. A nagyobb problémát
az okozza, hogy az elavult csőhálózatban sok víz elfolyik. Az ivóvíz szolgáltatást
kisebb egységekben kellene megoldani. Nem lehet megtiltani azt, hogy az emberek
norton kútból igyanak. Véleménye szerint rá van kényszerítve az önkormányzat egy
ilyen beruházás megvalósítására.
Gémes László polgármester elmondta, a program megvalósítása uniós előírás. Arra,
hogy minden ember kizárólag tiszta vizet igyon, az lenne a megoldás, ha minden
házban lenne víztisztító, ez viszont óriási költség lenne. A vízdíj hatósági áras lesz. A
lakosok igényeit senki nem ismeri, a tiszta vizet viszont sokan igénylik. Az
önkormányzat feladata az egészséges ivóvíz biztosítása. Hozzátette, jelenleg is
egészséges Szegváron az ivóvíz.
Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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168/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: „Ivóvízminőség-javító program Szegváron) című KEOP-1.3.0/09-11 számú
megvalósítási pályázat benyújtása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az ivóvízminőség javítását célzó projekt megvalósítási
szakaszában való részvételről szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP1.3.0/09-11 számú megvalósítási pályázatra „Ivóvízminőség-javító
program Szegváron” címmel pályázatot nyújt be a Közreműködő
Szervezethez. A tervezett fejlesztés teljes költsége 162.269.000 Ft,
ebből az igényelt támogatás összege 146.042.100 Ft (90 %), önerő
összege 16.226.900,- Ft (10 %). A saját forrás biztosítására az
önkormányzat a támogatói döntést követően az EU Önerő Alapra
pályázatot nyújt be.
2./ Az önkormányzat vállalja, hogy az EU Önerő Alap támogatás
igénylésére vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételek nem
teljesítése esetén a fejlesztéshez szükséges saját forrást a
költségvetésében a fejlesztés teljes időtartama alatt biztosítja.
3./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi
és Energia Központ Nonprofit Kft. által 2012. november 10-én
elfogadott „Ivóvízminőség-javítást célzó projekt előkészítése
Szegváron” című KEOP-7.1.0/11-0065 kódszámú előkészítő pályázat
keretében elkészült Megvalósíthatósági tanulmány tartalmát
megismerte, az abban leírtakkal egyetért és elfogadja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Pappné Muzsi
Renáta főelőadó.

Gémes László polgármester előterjesztette a Konzorciumi együttműködési
megállapodás Ivóvízminőség-javító fejlesztések KEOP támogatással megvalósuló
fejlesztésének végrehajtására vonatkozó írásos anyagot (19. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki az
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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169/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy:
Konzorciumi
együttműködési megállapodás,
Ivóvízminőség-javító
fejlesztések KEOP támogatással megvalósuló fejlesztésének végrehajtására.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a konzorciumi együttműködési megállapodást az
ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatosan.
Szegvár nagyközségi Önkormányzat, mint Kedvezményezett
felhatalmazza a polgármestert, a konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötésére és az ezzel kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Pappné Muzsik Renáta főelőadó.

Gémes László polgármester előterjesztette a Szentesi Hitelszövetkezetnél Európai
Uniós pályázati forrásmegelőlegező hitelkeret bővítésére vonatkozó írásos anyagot
(20. sz. melléklet). Időközben tárgyaltak a pénzintézettel és nem a hitelkeret
bővítéséről, hanem erről az összegről külön hitelként való folyósításról döntsenek.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki a
javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
170/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: A Szentesi Hitelszövetkezetnél Európai Uniós pályázati forrásmegelőlegező
hitelkeret igényléséről.
Határozat
1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
Szentesi
Hitelszövetkezetnél
a
KEOP-7.1.0/11-2011-0065
„Ivóvízminőség javítást célzó projekt előkészítése Szegváron” c.
pályázat előfinanszírozásához a pályázati forrásmegelőlegező
hitelkeret felvételéről.
2.) A fenti hitelkeret összege 7.905.000 Ft, időtartama: 2013. június 30-ig
szól, és csak kizárólag az 1.) pontban elnyert pályázat
lebonyolításához használható fel.
3.) A felhasznált hitel visszafizetése a pályázatok elszámolása után
kapott támogatásokból történik.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
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-

hogy a hitelkeret felvétele érdekében járjon el a pénzintézetnél
hogy kösse meg a szerződést a KEOP 7.1.0/11-2011-0065
„Ivóvízminőség-javítást célzó projekt előkészítése Szegváron” című
pályázat finanszírozásához a hitel folyósítása érdekében.
- valamint, hogy egyedül képviselje az önkormányzatot a fenti
hitelkeret felvételénél és a hitel folyósításánál
5.) Az Európai Uniós pályázatokhoz forrásmegelőlegező hitelkeret a
Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. „ (2/
a./ pontja értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül megköthető.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.

Gémes László polgármester előterjesztette Szegvár Nagyközség Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadására vonatkozó írásos anyagot (21. sz. melléklet). Kérdés,
hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki az
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
171/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Javaslat Szegvár Nagyközség Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Szegvár Nagyközségi Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozza:
1./ A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező
Közbeszerzési Szabályzatot.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Huszka Anita pályázati referens.

Gémes László polgármester előterjesztette Csurka Zoltánné óvodavezető írásos
kérelmét, melyben céltartalék feloldásához a képviselő-testület hozzájárulását kérte
sószoba kialakítására (22. sz. melléklet).
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Lukács Istvánné képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
megtárgyalta az óvodavezető kérelmét. Nagyon nemes kezdeményezésnek tartja a
sószoba kialakítását, hiszen sok gyermek egészségi állapotán tudnának így javítani.
Sok család Szentesre viszi kisgyermekét, meggyőződése, hogy sokan örülnének, ha
az óvodában kialakításra kerülne a sószoba.
Gémes László polgármester elmondta, az óvodavezető árajánlatot kért a sószoba
kialakítására. Közel egymillió forintba kerülne a kialakítása, azonban a Falufejlesztő
és Üzemeltető Kft-vel ezt jóval olcsóbban meg tudnák valósítani.
Kérte, aki céltartalék feloldásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
172/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Céltartalék feloldása a Kurca-parti Óvodában sószoba kialakítására.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az óvodavezető kérelmét a Kurca-parti Óvodában
sószoba kialakítására és az alábbi döntést hozta:
A képviselő-testület támogatja a kisgyerekek egészséges nevelése
érdekében a sószoba kialakítását. A beruházáshoz a 2012. évi
önkormányzati költségvetés céltartalékából 500 eFt-ot biztosít, illetve
felold.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné
óvodavezető, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.

Gémes László polgármester előterjesztette a CBM 884 forgalmi rendszámú gépjármű
értékesítésére vonatkozó kérelmet, melyet a Polgárőr Egyesület nyújtott be (23. sz.
melléklet). Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki
a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
173/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Önkormányzat tulajdonában álló CBM 884 forgalmi rendszámú gépjármű
értékesítése.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a CBM 884
forgalmi rendszámú LADA NIVA típusú gépjárművet eladja
méltányossági alapon – 1.000,-- Ft-os eladási áron – a Szegvári
Polgárőr Egyesület részére, tekintettel a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. égi LXV. Törvény 8. § /1/ bekezdésében foglalt helyi
közszolgáltatásokkal kapcsolatos – közbiztonság javítására irányuló
feladatok támogatása céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Nóbik László Szegvári Polgárőr
Egyesület elnöke.

Gémes László polgármester elmondta, a képviselő-testületnek el kell fogadnia a
2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a belső ellenőrzési feladatokat eddig tárulás
formájában láttuk el. A társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni. Azt javasolja
a képviselő-testületnek, hogy olyan döntést hozzon, hogy ezt a feladatot a jövőben
nem társulási formában kívánja az önkormányzat elláttatni.
Gémes László polgármester kérte, aki a belső ellenőrzési tervet elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
174/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terv.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési
tervet az alábbiak szerint fogadja el 2013. évre:
- Ki- és bejövő számlák alaki felülvizsgálata (szúrópróba szerűen),
- Mérleg adatok leltárral való alátámasztásának vizsgálata,
- házipénztárak szúrópróbaszerű ellenőrzése,
- Költségvetési koncepció összeállítása,
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- Költségvetés összeállítása,
- A költségvetés és a beszámolók ellenőrzése: KGR rendszer, képviselőtestületi anyag és a könyvelő program(TTG) adatainak összevetése
- Kurca-parti óvodában az ellátmány-kezelés szabályszerűségének ellenőrzése
A határozatról értesítést kap:
Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy 2013-ben a belső
ellenőrzési feladatokat ne társulási formában lássák el, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
175/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: belső ellenőrzési feladatok ellátása 2013-tól.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a belső
ellenőrzési feladatok ellátásáról az alábbi döntést hozta:
3013-tól a feladat ellátásáról nem önkormányzati társulási formában,
hanem saját hivatalában kívánja ellátni.
A képviselő-testület megköszöni a kistérségi társulásnak az eddigi
szakszerű, korrekt együttműködést.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Szentes Kistérségi Társulás, Márton Rozália gazdálkodási
osztályvezető.

Gémes László polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület júniusban döntött
arról, hogy az önkormányzat részvényt kíván vásárolni a Békés megyei vízműtől
140.000 Ft értékben. Javasolta, hogy ezen szándékot erősítse meg a képviselő-testület.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
176/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Szándéknyilatkozat Alföldvíz Zrt.-ben való részvénytulajdon szerzésről.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy az Alföldvíz Zrt.-ben tulajdonossá kíván válni, és ennek
érdekében 10 db, egyenként 14.000,- Ft névértékű általános jogokat
biztosító törzsrészvény – összesen : Egyszáz-negyvenezer Ft értékű
részvénycsomag - vásárlását határozza el.
A képviselő-testület felhatalmazza Gémes László polgármestert, hogy az
Alföldvíz Zrt. felé az önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze,
és a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: értelemszerűen
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Alföldvíz Zrt. Dr. Csák Gyula vezérigazgató
(5600 Békéscsaba, Dobozi út. 5. szám)

Szabó Tibor képviselő elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal javasolta, hogy a polgármesteri hivatalból járáshoz kerülő 3 dolgozó
kiemelkedő munkájuk elismeréseként jutalomban részesüljön. A bizottság egy havi
bér összegéig javasolta a jutalmazást.
Gémes László polgármester megkérdezte a bizottság elnökétől, hogy a jutalmazást a
forráshiány terhére javasolták?
Szabó Tibor képviselő elmondta, mivel az állam átvállalja az önkormányzatok
tartozását, bízik abban, hogy a jutalmazás megoldható. Úgy gondolja, hogy a 3
dolgozó megérdemli ezt az elismerést.
Gémes László polgármester hozzátette, hogy a többi dolgozóról se feledkezzenek
meg, mert ők is sokat tesznek a településért és az önkormányzatért.
Szabó Tibor képviselő elmondta, az itt maradó dolgozók jutalmazását bármikor
tudják javasolni, de akik elmennek, azokét később nehezebb lesz megoldani.
Gémes László polgármester kérte, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
177/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Járási Hivatalhoz átkerülő köztisztviselők jutalmazása.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta a
Jegyzőnek, hogy a járási hivatal állományába átkerülő
köztisztviselők 1 havi bérnek megfelelő jutalomban részesüljenek.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző.

Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a ravatalozó megépítésére benyújtott
pályázat elbírálására mikor kerül sor?
Gémes László polgármester elmondta, a pályázatot a téli hónapokban fogják
elbírálni, a döntés márciusra várható. A feladat elvégzése közmunka program
keretében fog megvalósulni.
Tóth Péter képviselő elmondta, a Ménes utca és Sárállás utca közötti árok be van
süllyedve. A Falufejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezetője azt mondta, folyatatni
fogják az ároképítést.
Gémes László polgármester elmondta, pályázati programban szerepel a teljes
utcaszakaszon az árok megépítése. Ismeri a lakossági kérést, önerőből viszont nem
lett volna célszerű elvégezni a feladatot.
Tóth Péter képviselő elmondta, korábbi testületi ülésen már kérte a település
központban a gyalogátkelő helyek újrafestését.
Gémes László polgármester elmondta, a zebrák felfestése a közútkezelő feladata.
Várja a visszajelzést a gyalogátkelő helyek felfestése tárgyában.
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, felgyűrődések vannak a csatlakozó utcáknál. A
hibát jelezni kell a közútnak.
Gémes László polgármester elmondta, a hibát jelezték a közútnak, intézkedés
viszont a mai napig nem történt. A nagyobb kátyúkat a Kft. dolgozói bebetonozták.
Tóth Péter képviselő elmondta az öregfalusi rakodó rész, Béke utca mögötti terület
fűnyírása az idén elmaradt. Kérte, hogy a következő nyáron erre figyeljenek.
Lakossági kérés, hogy a kerékpárúton lévő lefolyók, illetve a csatornarendszer
betömődött a falevelektől, ezért áll a víz a kerékpárúton. A tisztítást közmunkásokkal
is el lehetne végeztetni. Elmondta, a belterületi utakon nem tud elfolyni a víz,
szükség lenne a gréderezés. Megkérdezte, mi lesz a sorsa a volt könyvtár épületének?
Korábban azt ígérték, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület birtokba veheti.
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Gémes László polgármester elmondta, az ígéret abból állt, hogy a könyvtár épülete
civil házként fog működni, melynek egyik haszonélvezője a Tűzoltó Egyesület is
lehet. A hivatal irattára is oda fog kerülni, konkrét elképzelés azonban még nem
született meg az épület hasznosítására vonatkozóan. Elmondta, a Kft. ügyvezetőjével
kell megbeszélni az utak gréderezését. A kerékpárúton történő vízelvezetéssel
kapcsolatban elmondta, sok helyen látja, hogy a lakosok takarítják a lefolyót.
Elmondta, aki nem tudja elvégezni ezt a munkát, ott a kft. dolgozói kitisztítják, de
elsősorban mindenki végezze el ezt a munkát a saját háza előtt.
Tóth Péter képviselő elmondta, a Máltai Szeretetszolgálat nagy mennyiségű, főleg
ruha adományokat kap, amit a jelenlegi helyen nem tudnak tárolni. A szolgálat
munkatársai megkeresték azzal, hogy részükre az önkormányzat tudna-e helyiséget
biztosítani, esetleg a megüresedett könyvtár épületében.
Gémes László polgármester elmondta, meg fogják nézni a lehetőségeket, a
hivatalban érdeklődjenek.
R. Nagy Mihály alpolgármester Szabó Tibor bizottsági elnök felvetésére elmondta, a
le nem vágott fű nyírását nyáron kellett volna kérni. Kérte, hogy hasonló észrevételt
időben tegyenek.
Bejelentette, hogy a fia nevén lévő földterületről 1,-- Ft-ért lemond az önkormányzat
javára.
Gémes László polgármester megköszönte a felajánlást, a későbbiekben előterjesztést
készítenek e témában.
A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülés keretében folytatta a tárgyalást.

Gémes László polgármester kérte, aki a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó
kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2012. évi teljesítéséről és a pénzügyi
gazdálkodásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
182/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti
közszolgáltatási szerződés 2012. évi teljesítéséről és a pénzügyi gazdálkodásról.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kovács
Imre Szegvár, Kontra u. 33/A. szám alatti lakos, vállalkozó a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55. § (3)
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bekezdés b./ pontja szerint, valamint a vállalkozó és az
önkormányzat között létrejött a községi köztemetők üzemeltetésére
kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján tájékoztatót
készített a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti
közszolgáltatási szerződés 2012. évi teljesítéséről és a pénzügyi
gazdálkodásról. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Kovács Imre
vállalkozó Szegvár, Kontra u. 33/A., Márton Rozália gazdálkodási
osztályvezető.

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a polgármester felhatalmazásával a
temető további működtetéséről, kézfeltartással jelezze.
képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
183/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Temető üzemeltetés 2013. évtől történő ellátása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a
községi köztemetők 2013. évi üzemeltetéséről.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester

A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalt.

Gémes László polgármester kérte, aki az Egyesített Közművelődési és Muzeális
Intézmény vezetőjének személyére tett javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
188/2012. (XI.29.) KT.
Tárgy: Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetőjének megbízása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
:
Egyesített
Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetőjének Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében
biztosított, a 42. 2. pontja szerinti át nem ruházatható jogkörében eljárva
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Purgel Nórával
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesít 2013. január 1. napjától
segédmuzeológusi munkakör betöltésére és megbízza 2013. január 1. napjától az
intézmény vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásig terjedő
határozott időre
az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetőjének.
Az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben foglaltakra figyelemmel állapítja meg.
Alapilletménye

H2 fizetési fokozat

135.975,- Ft

Garantált illetménye:
136.000,- Ft
illetménypótlék középfokú idegen nyelvtudási pótlék: 10.000,- Ft
Vezetői pótlék:
Összes bérjellegű járandósága:

40.000,- Ft
186.000,- Ft

A képviselő-testület felkérte a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Purgel Nóra mb.
intézményvezető, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kis
Sarolta személyzeti főmunkatárs.
Gémes László polgármester kérte, aki a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Módosító Okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
189/2012. (XI. 29.) Kt.
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Módosító Okiratának módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Forray
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Módosító Okiratát a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Forray Máté Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes Szerkezetű
Alapító okiratát készítse el.
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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, Bernáth Ildikó igazgató, Márton Rozália Gazd.
Osztályvezető,
Magyar
Államkincstár
Csongrád
Megyei
Igazgatósága.
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 4. számú módosítását - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján – az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Az Alapító okirat 2.1. pontjában „Telephelyei” felsorolásból az Újfalusi iskola-t 6635.
Szegvár, Iskola u. 25. (általános iskolai oktatás) törölni kell.
2./ Az Alapító Okirat 18.) pontjában „A feladatellátást szolgáló vagyon:
Szegvár Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított intézmény
térítésmentes használatába adja az alábbi ingatlanokat” felsorolásból a 3. francia
bekezdést, mely a szegvári 1625. hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozik, amely
természetben a Szegvár, Iskola u. 25. szám alatt található törölni kell.
3./ Az Alapító Okirat 20.) pont „Záró rendelkezések” az alábbi szöveggel egészül ki:
Az Alapító Okirat 4. számú módosítását Szegvár nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 189/2012. (XI. 29.) Kt. határozatával fogadta el.
Szegvár, 2012. november 29.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Mivel több hozzászólás az ülésen nem hangzott el, a polgármester úr megköszönte
az aktív részvételt és az ülést bezárta.
Kmft.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Dr. Vigh-Molnár Henriett
Lukács Istvánné
képviselő, jkv. hitelesítő

