Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 26-án tartott
nyílt üléséről és KÖZMEGHALLGATÁSRÓL.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
Határné Bottyán Erika képviselő
Lukács Istvánné alpolgármester
Puskásné Halál Ágnes képviselő
Tóth Péter képviselő
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:
Gyömbér Ferencné jegyző
Dr. Lantos Ágnes Szentes Járási Gyámhivatal vezetője
Balogh Szabó Imre kapitányságvezető, Szentesi Rendőrkapitányság
Zsombó Zoltán kmb. Szegvár
Nóbik László Szegvári Polgárőr Egyesület vezetője
Privóczki Zoltán István Szegvári Polgárőr Egyesület alelnöke
Csurka Zoltánné óvodavezető
Pintér Lászlóné SZEESZI intézményvezető
Pöszmet Zsolt EKMI intézményvezető
Pap János családgondozó
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Külön tisztelettel köszöntötte Balogh Szabó Imre kapitányságvezetőt, Nóbik Lászlót,
a Szegvári Polgárőr Egyesület elnökét, Zsombó Zoltán körzeti megbízottat, dr.
Lantos Ágnest, a Szentes Járási Gyámhivatal vezetőjét, intézményvezetőket.
Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelenlétével a képviselő-testületi ülés
határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török
Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Lukács Istvánné alpolgármester
asszonyt és Puskásné Halál Ágnes képviselőt. Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítők
személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.
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26/2015. (III.26.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné alpolgármester
asszonyt és Puskásné Halál Ágnes képviselőt bízta meg.

Gémes László polgármester kérte a napirend módosítását. Javasolta, hogy első fő
napirendi pontként a Rendőrség beszámolóját a település közrend, közbiztonsági
helyzetéről, ezt követően a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót
tárgyalja meg a képviselő-testület. Kérte, aki javaslatával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

27/2015. (III.26.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY
1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről

Gémes László
polgármester

NAPIRENDI PONTOK:
1.) Rendőrség beszámolója a település közrendi
közbiztonsági helyzetéről
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2014. évi végrehajtásáról

4./ Egyéb előterjesztések

Balogh Szabó Imre

Nóbik László
egyesületi elnök
Pintér Lászlóné
intézményvezető
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KÖZMEGHALLGATÁS
Napirendi pont: 1./ Szennyvízberuházás
2./ Egyebek

NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY
A POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT
ESEMÉNYEKRŐL, A FONTOSABB INTÉZKEDÉSEKRŐL
Gémes László polgármester előterjesztette a két ülés között történt fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatót (2. sz. melléklet). Kiegészítésként elmondta, hogy
2015. évben lesz közfoglalkoztatási program. Pl. Helyi sajátosságokra épülő
startmunka mintaprogram, mely 2015. március 9-től 2016. 02. 29-ig tart. A program
keretében felújítják az óvoda, orvosi rendelő és a gyógyszertár előtti parkolót 1 fő
közfoglalkoztatás-szervezető segítő, 1 fő szakmunkás és 13 fő segédmunkás
bevonásával. A településen első ízben jelenik meg a Mezőgazdasági startmunka
mintaprogram, mely 2015. április 7-től 2016. február 29-ig tart 1 fő munkavezető
szakmunkás, és 12 fő segédmunkás bevonásával. Az állomással szemben lévő
önkormányzati területen fog megvalósulni a program, melynek célja palántanevelés,
-ültetés, vetés, növények gondozása, öntözés, betakarítás, feldolgozás, savanyítás,
betárolás, válogatás.
Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény közmunkaprogramban vesz
részt 2015. április 1-től 2015. augusztus 31-ig 1 fő szakmunkás – adminisztratív
munkavégzésre. Külön közművelődési közfoglalkoztatási pályázatban vesznek részt
2 fő szakmunkás – adminisztratív munkavégzés keretében 2015. április 2-től 2016.
február 29-ig.
A Kurca-parti Óvodánál 2015. április 1-től 2015. július 31-ig 1 fő konyhai kisegítőt,
2015. árpilis 1-től 2015. augusztus 31-ig 1 fő udvarost tudnak alkalmazni.
A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél 2015. április 1-től 2015.
augusztus 31-ig 2 fő segédmunkást foglalkoztatnak. A pályázat célja ebédhordás,
idősgondozás segítése, intézmény és udvar rendezése, takarítása.
A Szegvári Falufejlesztő Kft-nél 2015. április 1-től augusztus 31-ig 1 fő szakmunkás és
9 fő segédmunkás bevonásával parkgondozás, közterület és közintézmény
takarítását, parlagfű irtást, fás szárú növények irtását, aprítékolását fogják elvégezni
közmunkaprogram keretében.
Tájékoztatta képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat minden lakóházhoz
eljuttatta az Önkormányzati tájékoztatót, melyben felhívással élt a lakosokhoz az
ebek összeírására vonatkozóan. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eb tartóknak
milyen kötelezettségeik vannak. Az ebekre vonatkozó adatlapok leadási határideje
2015. április 30-a.
Megkérdezte, van-e kérdése, véleménye a képviselő-testületnek az írásos
tájékoztatóval, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban?

4

Kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a két ülés között történt eseményekről,
fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót a szóbeli kiegészítéssel
együtt tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

28/2015. (III.26.) KT.
Tárgy: A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete két ülés
közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri
tájékoztatót a szóbeli kiegészítéssel együtt tudomásul vette.

1. Napirend
RENDŐRSÉG BESZÁMOLÓJA A TELEPÜLÉS KÖZREND,
KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL
Gémes László polgármester előterjesztette a Rendőrség beszámolóját a település
közrend, közbiztonsági helyzetéről (3. sz. melléklet). Megkérdezte Balogh Szabó Imre
kapitány urat, van-e kiegészítése az írásos anyaggal kapcsolatban?
Balogh Szabó Imre kapitányságvezető köszöntötte polgármester urat és a képviselőtestületet. Elmondta, mindig örömére szolgál a településen megjelenni, hiszen azt
látja, hogy Szegvár dinamikusan fejlődik Szentes vonzáskörzetében. A kapitányság
munkáját egy részletes értékelő dolgozatban küldte el a képviselő-testület részére. Az
anyag kellőképpen részletezi a tavalyi évben végzett munkájukat. Néhány
gondolatot kiemelve elmondta, 6 célt tűztek ki maguk elé az elmúlt esztendőben.
Első és legfontosabb célként fogalmazták meg a bűnalkalmak csökkentését. E
tekintetben jelentős előrelépés történt, hiszen több, mint 30 %-kal csökkent az
ismertté vált bűncselekmények száma. Céljuk volt, hogy a jogsértéseket minél
hatékonyabban derítsék fel, minél hamarabb jussanak el az elkövetőhöz, és minél
eredményesebben végezze a bűnügyi szolgálat a munkáját. Ezen a területen sincs
szégyellni valójuk, hiszen az állampolgárok biztonságérzetét irritáló rablás, fosztás
területén 100 %-os a mutatójuk. A 14 kiemelt jogsértés kapcsán is 50 % feletti az
eredményesség. Elvárás a lakosság részéről az is, hogy növeljék közterületi
jelenlétüket. Ezen a téren sikerült előrelépni, hiszen az elmúlt esztendőben több, mint
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2000 órával több szolgálati időt tudtak teljesíteni a kapitányság illetékességi
területén, beleértve Szegvár települést is. Úgy véli, tapasztalták a szegvári lakosok,
hogy nem csak szegvári rendőrök teljesítettek szolgálatot a településen, ezáltal is
fokozva a település biztonságát.
Közlekedésbiztonság területén elmondta, közlekedési morálunk tavaly évben
összességében romlott. Több, mint 10 %-kal több közlekedési baleset történt.
Ugyanakkor 2-vel kevesebb halálos baleset volt, és a balesetet előidéző okok közül
előrelépett a vadbalesetek száma. Területükön korábban nem volt jellemző az, hogy
ilyen nagy számban kelljen a vadbalesetek miatt eljárniuk. 2014-ben 28 balesetnek
előidéző oka vad volt.
Elmondta, szintén fontos terület a megelőzés. Számokban ugyan nem lehet mérni
ennek a területnek a jelentőségét, ugyanakkor kihat a kapitányság, illetve a rendészet
minden területére. Hiszi azt, hogy az elvégzett munka minden területen érezteti
hatását. A bűnalkalmak száma csökkentése arra utal, hogy tevékenységüket
hatékonyabban végezték. Elmondta, 2015. áprilistól a Kurca Televízióban is meg
fognak jelenni bűnmegelőzési szpottal, melynek az a lényege, hogy felhívják az
állampolgárok figyelmét a devianciákra, a fiatalokat próbálják jogkövetővé nevelni.
A gazdálkodással kapcsolatban elmondta, valamennyi költségvetési szervezet szoros
költségvetéssel éli napjait. Nem kivétel ez alól a Csongrád Megyei Rendőr
Főkapitányság sem. A főkapitányság az elmúlt évet adósságmentesen zárta. Ehhez a
Szentesi Rendőrkapitányság is hozzájárult. Hatékony gazdálkodásra törekedtek,
mely a közbiztonság rovására nem ment.
A rendészeti megítélésről röviden az alábbiakat mondta el. 2014. évben a Csongrád
Megyei Rendőr Főkapitányság már harmadik alkalommal a legeredményesebb
megyei főkapitányság lett a rangsorban. Az ötös skálán 4,55 osztályzatot kapott az
önkormányzatoktól. Ehhez a mutatóhoz a Szentesi Rendőrkapitányság is hozzájárult
4,36 mutatóval.
Szegváron szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak kimagaslanak a Szentesi
Rendőrkapitányság állományából. A Magyar Rendvédelmi Kar ezt úgy ismerte el,
hogy Kapás Tamás körzeti megbízottnak egy emlékplakettet adományozott. Hiszi
azt, hogy az Ő munkája tükrözi a kapitányság egész éves tevékenységét, és bízik
abban, hogy az elkövetkezendőkben is Szegvár települést, illetve a Szentesi
Rendőrkapitányságot szolgálja.
Gémes László polgármester megköszönte Balogh Szabó Imre, kapitányságvezetőnek
a szóbeli ismertetését. Felkérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság javaslatát.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
megtárgyalta a rendőrség beszámolóját a település közrend, közbiztonság
helyzetéről. Az ülésen felmerült kérdésekre Zsombó Zoltán körzeti megbízott
részletesen válaszolt. Az ülésen elhangzott, milyen fontos szerepet játszik a kamerák
megléte. Kéri a bizottság az önkormányzatot, vizsgálja meg a kamerabővítések
lehetőségét. Zsombó Zoltán körzeti megbízott bizottsági ülésen elmondta, szükséges
lenne a körzeti iroda felújítása. A bizottság a rendőrség beszámolóját elfogadásra
javasolta.
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Gémes László polgármester megköszönte Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök
ismertetését. Megkérdezte a képviselő-testületet, van-e valakinek kérdése, véleménye
az anyaggal kapcsolatban?
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, önkormányzatunk és a Szentesi
Rendőrkapitányság között az évek során jó kapcsolat alakult ki. Hozzátette, a Forray
Máté Általános Iskola is sokat tesz a bűnalkalmak csökkenése érdekében. A
fiataloknak olyan programot biztosítanak, amellyel a bűnmegelőzés visszafogható.
Az intézmények vezetőivel és a szociális kerekasztallal karöltve sokat tesznek a
prevenció érdekében. Mindemellett nagyon fontos a településen a rendőri jelenlét.
Kérte, hogy a település rendezvényein továbbra is képviseltessék magukat. Szívből
gratulált a rendőrkapitányság kiemelkedő munkájához. A képviselő-testület nevében
külön gratulált Kapás Tamás karitatív munkájához.
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné hozzászólását.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, készült-e valamilyen felmérés a
lakosság biztonságérzetére vonatkozóan? Várható-e a két fő körzeti megbízott
bővítése? Javasolja, hogy nagyobb szerepet kapjon a közterületeken való parkolás
ellenőrzése.
Gémes László polgármester elmondta, Szegvár településen 3 körzeti megbízott
teljesít szolgálatot. Ebből 2 fő Szegváron, 1 fő Szentesen lakik.
Elmondta, megyei közgyűlésen napirendi pontként szerepelt a rendőrségi
beszámoló, ahol főkapitány úr hasonlóan jó eredményekről tudott beszámolni.
Országos szinten is a Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság nagyon nagy
sikereket szokott elérni. Külön kiemelték a Szentesi Rendőrkapitányságot.
Köszönetet mondott a körzeti megbízottak munkájáért, de elsősorban Balogh Szabó
Imre kapitányságvezetőnek, hiszen az ő érdeme is az, hogy ilyen jó rendőrök
teljesíthetnek szolgálatot Szegváron.
Kamerák bővítését mindenképpen pályázati forrásból szeretnék megoldani. A
kamerák valóban szükségesek, bővítésükre nagy hangsúlyt kell fektetni.
Úgy gondolja, ha most végeznének egy közvélemény kutatást a lakosság
biztonságérzetéről, pozitív eredményeket kapnánk.

Balogh Szabó Imre kapitányságvezető elmondta, a körzeti megbízottak irodája elég
rossz állapotban van. Hiszi azt, hogy az önkormányzattal közösen találnak forrást az
épület belső részének felújításához. Égető szükség lenne a vizesblokk felújítása.
Meggyőződése, hogy a rendőrség a szülőkkel és a pedagógusokkal karöltve nagyot
léphet előre a fiatalság nevelése tekintetében. A körzeti megbízottak ebben segítséget
tudnak nyújtani. A rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója is rendszeresen
megjelenik Szegváron fórumokat, előadásokat tartani. Ezen kívül – mint már
korábban említette – a Kurca Televízióban is láthatóak lesznek.
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Elmondta, továbbítani fogja a Csongrád megyei rendőr főkapitány úrhoz a
közbiztonsági felmérésre vonatkozó felvetést. Hozzátette, mások is megfogalmazták
már, hogy ne csak az ORF készítsen országos felmérést, hanem akár egy-egy
település is. Biztos benne, hogy a felmérés kapcsán plusz információkhoz jutnak.
Jelenleg kidolgozott felmérés nincs.
Létszámmal kapcsolatban elmondta, próbálják oda fókuszálni az erőiket, ahol arra a
legnagyobb szükség van, akár szórakozó helyről, városrészről vagy közlekedés
rendészetről legyen szó. Áthaladva egy-egy településen, személyes véleménye az,
hogy a parkoló autók tekintetében rend van. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy
minden gépjárművezető szigorúan betartja a parkolás rendjére vonatkozó
szabályokat. Bízik benne, hogy a kapitányság illetékességi területén ilyen jellegű
probléma nem merül fel. Amennyiben szolgálatban lévő rendőr a parkolásra
vonatkozóan szabálytalanságot lát, természetesen köteles intézkedni.
Létszámra vonatkozóan elmondta, látni fognak a településen olyan rendőröket, akik
nem Szegváron tevékenykednek körzeti megbízottként.
Több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester megköszönte Balogh Szabó Imre kapitányságvezetőnek
a válaszokat, az anyag elkészítését, és az ülésen való részvételt.
Kérte, aki a település közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja,
kézfeltartással jelezze. Valamint javasolta, hogy határozatban köszönjék meg Szentes
Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a Kapitányság állományának, kiemelten a
Szegvár nagyközségben szolgálatot teljesítő három körzeti megbízottnak: Zsombó
Zoltánnak, Kapás Tamásnak, Schwartz Gábornak a munkáját.

A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

29/2015. (III.26.) KT.
Tárgy: Rendőrség beszámolója a település közrend, közbiztonsági helyzetéről.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a rendőrség beszámolóját a közrend, közbiztonság
helyzetéről, azt a szóban elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadta.
Szegár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét és
elismerését fejezte ki a feladatok végrehajtásában közreműködő
Szentes Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a Kapitányság
állományának, kiemelten a Szegvár nagyközségben szolgálatot
teljesítő három körzeti megbízottnak: Zsombó Zoltánnak, Kapás
Tamásnak, Schwartz Gábornak.
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További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Balogh Szabó Imre
Szentesi Rendőrkapitányság vezetője, Zsombó Zoltán kmb., Kapás
Tamás kmb., Schwartz Gábor kmb. Szegvár.
2. Napirend
TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRŐR EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Gémes László polgármester előterjesztette a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
szóló tájékoztatót (4. sz. melléklet). Megkérdezte Nóbik László elnököt, van-e
kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?
Nóbik László elnök elmondta, bizottsági ülésen a feltett kérdésekre válaszolt, az
írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni.
Gémes László polgármester elmondta, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnökétől
kapott egy levelet, melyben felhívta a figyelmet Privóczki Zoltán elismerésre méltó
munkásságára. A levelet ismertette jelenlévők előtt. A Szegvári Polgárőr
Egyesületben 2007. óta teljesít szolgálatot. Sok közös szolgálatot látott el a körzeti
megbízottakkal és polgárőr társaival. Kiemelkedő munkája és a tagság bizalma
alapján az egyesület alelnökké választotta. 2013. évben példamutató polgárőr
tevékenységéért, eredményes, áldozatkész munkája elismeréséül az „Év Polgárőre”
kitüntetést vehetett át Budapesten. Elmondta, nagyon örömmel olvasta ezt a levelet
és büszke arra, hogy Privóczki Zoltán a Szegvári Polgárőr Egyesülethez tartozik,
annak alelnöke. Fontosnak tartotta, hogy a képviselő-testület nevében az ülésen
köszönetet mondjon eredményes munkájához és kitüntetéséhez.
Átadta a szót Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnöknek.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
megtárgyalta a Szegvári Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót. Sajnálattal vette a bizottság tudomásul, hogy csökkent a polgárőrök
száma, de úgy véli, hatékony eszközökkel sikerül majd bővíteni a létszámot.
Felmerült az ülésen a mezőőri szolgálat lehetősége, erre bizottsági ülésen jegyző
asszonytól megkapták a választ. A bizottság köszönetet mond a polgárőrök
lelkiismeretes munkájáért. A tájékoztatót tudomásul vette és elfogadásra javasolta.
Privóczki Zoltán megköszönte Gémes László polgármester úrnak a méltató
szavakat. A polgárőrök létszámára vonatkozóan elmondta, a csökkenés annak is a
következménye, hogy néhány tag már elérte az idős kort. A 2015. évet az Országos
Polgárőr Egyesület a jellemző tendenciák miatt is egyfajta frissítésként értelmezi. Ez a
Szegvári Polgárőr Egyesület is magáénak tekinti, ezért un. tagtoborzásba kezdtek. A
Szegvári Naplóban is megjelent már több hirdetésük erre vonatkozóan. Már
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jelentkeztek fiatalok. A májusban megtartandó Szegvári Polgárőr Egyesület
közgyűlésén már előzetesen meghallgatott jelölteket fognak bemutatni.
A közbiztonság védelmével kapcsolatban elmondta, a Szegváron szolgálatot teljesítő
két rendőr a polgárőr egyesületnek tagja. A közbiztonság további erősítése és a
prevenció előtérbe helyezése miatt a 2015. évet az Országos Polgárőr Egyesület a
tanítás évének szenteli. Ez ki fog hatni Szegvár településre is. A rendőrökkel karöltve
a polgárőrség - elsősorban alsó tagozatos oktatási intézményeket megcélozva - közös
oktatási programot szervez. Korábban elindult egy Polis cafe program, melynek
lényege, hogy 1 kávé mellett a rendőrök munkájáról beszélgettek civilekkel
rendőrök. Ezt a fajta kezdeményezést átvette a polgárőrség és un. Polis polgárőr cafe
programot indított el a Szentesi Rendőrkapitánysággal együtt. A Szegvári Polgárőr
Egyesület Csongrád megyében elsőként indítja el ezt a programot.
Gémes László polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Privóczki Zoltán
kitüntetéséhez és megköszönte munkáját, az ülésen való megjelenését. Munkájához
további sok sikert és jó egészséget kívánt.
Több hozzászólás, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester a képviselő-testület nevében köszönetet mondott a
Szegvári Polgárőr Egyesület munkájáért, Nóbik Lászlónak az anyag elkészítéséért és
ülésen való megjelenésért. Az egyesület munkájához további sok sikert és jó
egészséget kívánt.
Kérte, aki a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló írásos tájékoztatót
tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

30/2015. (III.26.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót,
melyet tudomásul vett.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét
fejezte ki a Polgárőr Egyesület vezetőségének és tagjainak a település
közbiztonságáért kifejtett munkájáért és felkérte Nóbik László elnököt,
tolmácsolja ezt az egyesület tagjai részére.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Nóbik László
Polgárőr Egyesület Elnöke.
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3. Napirend
BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉETI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
2014. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár nagyközség gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót (5. sz. melléklet). Átadta a
szót dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnöknek.
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság megtárgyalta Szegvár nagyközség gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. Elmondta, Berkeczné Csák Andrea az
ülésen ismertette a település demográfiai mutatóinak hiányzó adatait. Annak
ismeretében a bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
Gémes László polgármester megköszönte dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök
ismertetését.
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető ismertette jelenlévőkkel a település
2014. évre vonatkozó demográfiai mutatóit.
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2014. évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

31/2015. (III.26.) KT.
Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi
végrehajtásáról.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – többször
módosított – 1997. évi XXXI. törvény 96. § /6/ bekezdésében előírt
feladatának eleget téve megtárgyalta a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, melyet az
alábbiak figyelembevételével fogadott el:
1. A képviselő-testület elismerését fejezi ki a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi területen tevékenykedők munkájáért.
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2. A képviselő-testület felkérte a nagyközség jegyzőjét, hogy az 1997.
évi XXXI. törvény 96. § /6/ bekezdése alapján az átfogó értékelést
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
részére küldje meg.
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző
A határozatot kapja: Gyömbér Ferencné jegyző, Pintér Lászlóné
SZEESZI vezető, Pap János családgondozó, Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szeged.

4. Napirend
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK

Gémes László polgármester előterjesztette a Szociális önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet).
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy az emelt térítési díjak
finanszírozását biztosítja a költségvetés?
Gémes László polgármester elmondta, sokan nem tudják fizetni az emelt térítési
díjakat, hátralék keletkezik. Ezt követően a képviselő-testület elé kerül a kérvény,
hogy az összeget engedjük el.
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, intézményvezető tájékoztatta a
bizottságot arról, hogy a törvény meghatároz egy bizonyos terhelhetőséget, amely
jövedelemviszonyokat vesz figyelembe. Erre tekintettel állapítja meg a térítési díj
összegét. Az intézményvezető elmondta, hiába emelné fel a térítési díjakat, ez a
korlát nem engedné megfizetni.
Gémes László polgármester elmondta, az önkormányzat feladata ennek biztosítása.
Ezért a költségvetésben erre biztosítani kell összeget.
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság a Szociális önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolta.

Gémes László polgármester kérte, aki a Szociális önkormányzati rendelet
módosítását az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
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4/2015. (III.12.) Önkormányzati rendelete
a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletalkotásban 7 fő vett részt.
Gémes László polgármester ismertette a 2015. évi közbeszerzési tervre vonatkozó
írásos előterjesztést (7. sz. melléklet).
Vélemény, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a 2015. évi közbeszerzési tervre vonatkozó
írásos előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

32/2015. (III.26.) KT.
Tárgy: 2015. évi közbeszerzési terv.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a alapján az
önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2015. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel
jóváhagyja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Huszka Anita
polgármesteri kabinet munkatársa.

Gémes László polgármester előterjesztette a MIO CONTO Kft. bérleti díj kérelmi
ügyét (8. sz. melléklet). Az új képviselő-testületi tagokat tájékoztatta arról, hogy volt
időszak, amikor a kft. ingyen, volt, amikor kedvezménnyel használta az Állomás
utcai ingatlant. Az önkormányzatnak folyamatosan törekednie kell a bevételek
növelésére. Véleménye szerint a bérleti díjat a kft. ki tudja gazdálkodni, nem
javasolja a bérleti díj összegét csökkenteni, annál is inkább, mivel a 2015. évi
költségvetés is ezzel a bevétellel számol. Hozzátette, ez irányú kérelmét a kft-nek
2014. év végén kellett volna beadnia, még a költségvetés elkészítése előtt.
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, az előterjesztésben szerepel, hogy a
kft. határozatlan idejű bérleti szerződés alapján bérli az ingatlant. Ugyanakkor
olvasható az anyagban, hogy a bérleti szerződés 2014. december 31-én lejárt. A
határozati javaslat utal arra, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert
a bérleti szerződés meghosszabbítására. Megkérdezte, a kft-nek van érvényes
szerződése vagy nincs?
Gémes László polgármester elmondta, a kedvezményes bérleti díj járt le, nem a
szerződés. Hozzátette, az előterjesztés pontatlanul lett fogalmazva. Az észrevétel
jogos. Megjegyezte, a kft-nek bérleti díj hátraléka nincs.
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a bérleti díj 100.000 Ft/hó legyen, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

33/2015. (III.26.) KT.
Tárgy: MIO CONTO Kft. bérleti díj kérelmi ügye.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő–testülete
megtárgyalta a MIO CONTO Kft. bérleti díj mérséklési kérelmét és az
alábbi döntést hozta:
A képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Szegvár, Állomás u. 9. szám alatti ingatlan
használatáért a MIO CONTO Kft. 2015. évben 50.000,- Ft/hó bérleti
díjat fizessen. A bérleti díjat 100.000,- Ft/hó összegben kéri megfizetni
a képviselő-testület 2015. évben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazd. osztályvezető, MIO CONTO Kft.

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Forray Máté Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába tagok delegálására vonatkozó
írásos anyagot (9. sz. melléklet).
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselő-testület részéről nem
hangzott el.
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Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a Forray Máté Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Lukács Istvánné
alpolgármester delegáljuk, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

34/2015. (III.26.) KT.
Tárgy: Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményi Tanácsába tagok delegálása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § /3/ bekezdése
alapján – a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Intézményi Tanácsába Lukács Istvánné alpolgármestert
delegálja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Lukács Istvánné
alpolgármester, Bernáth Ildikó intézményvezető.

Tóth Péter képviselő kéri a Puskin kanyar előtt lévő buszmegálló kibetonozását,
illetve buszváró felállítását. Az említett helyen jelenleg csak egy tábla jelzi a
buszmegállót.
Gémes László polgármester elmondta, kérni fogja a Tisza Volánt a buszmegálló
kialakítására.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő javasolta a piacrendelet felülvizsgálatát a
következő testületi ülésre - a piac nyitva tartásának, igény szerinti kialakításának,
forgalomba hozható cikkek pontos meghatározásának megfogalmazásával. Kéri a
helypénz fizetésének felülvizsgálatát.
Gémes László polgármester kérte, aki támogatja a piac rendjének felülvizsgálatát,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

15
35/2015. (III.26.) KT.
Tárgy: A helyi vásárok és piac rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a
polgármestert, hogy a soron következő ülésre vizsgálja felül és
terjessze a képviselő-testület elé a helyi vásárok és piac rendjéről
szóló önkormányzati rendeletet.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző.

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, lakosok jelezték, hogy a Csurgó utcát – a
csatornahálózat építésének befejezte után – nem szórták fel kaviccsal. Kérik a lakosok
ennek pótlását. A járda régi lapokkal van kirakva, amik meg vannak csúszva,
balesetveszélyes.
Gémes László polgármester elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság március 31én falubejárást tart. Kérte a bizottság elnökét, írja fel az elhangzott lakossági kérést.
Hozzátette, az út helyreállítása a kivitelezőkre tartozik.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, ha valaki csatlakozni szeretne a
falubejáráshoz, március 31-én megteheti.
Több kérdés, hozzászólás az ülésen nem hangzott el.
Gémes László polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta.
Személyt érintő ügy tárgyalására zárt ülést rendelt el.
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A zárt ülés befejeztével a képviselő-testület KÖZMEGHALLGATÁS keretében
folytatta munkáját a helyi művelődési házban.

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a közmeghallgatás résztvevőit.
Külön köszöntötte Krizsán György urat az Alföldvíz Zrt-től, Sándor Tivadart az
Euroaszfalt Kft-től, Kószó Ferencnét, az OMS Kft-től.
A képviselő-testületi ülésen 7 képviselő jelent meg.
A jelenléti ívet 121 lakos írta alá.
Gémes László polgármester elmondta, sikeresen lezárult a szennyvíz beruházási
projekt. Átadta a szót Sándor Tivadarnak, az Euroaszfal Kft. a kivitelezők
képviselőjének.
Sándor Tivadar tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a
szennyvízberuházás kapcsán ő volt a főépítés vezető. 2015. február 4-én a próbaüzem
lezárása is megtörtént. 40 km szennyvízelvezető vezetéket építettek, ebből 35 km
gravitációs vezeték, 5 km nyomás alatti vezeték, 107 db házi átemelő telepítése
történt meg. Elkészült a szennyvíztisztító telep biológiai tisztítási fokozattal, 550
m3/nap kapacitással.
Krizsán György tisztelettel köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket.
Elmondta, 2014. január 1. óta van jelen az Alföldvíz Zrt. a településen, mint
üzemeltető. Előbb az ivóvíz biztosítása volt a feladatuk, ami kibővült a szennyvíz
üzemeltetéssel.
Reméli,
hogy
az
ivóvízhálózat
kapcsán
a
lakosság
közmegelégedésére válik az általuk nyújtott szolgáltatás. Szeretné, ha a
szennyvízelvezető és szennyvíztisztító mű üzemeltetése is közmegelégedésre
szolgálna. A próbaüzem lezárása valóban február 4-én volt. Augusztusban kezdődött
a próbaüzem és ettől az időponttól kellett a rendszerbe az ingatlanokat bekötni. Az
év vége felé felgyorsultak a lakossági rákötések. Szegváron mintegy 1700 ingatlan
vált alkalmassá arra, hogy a szennyvízcsatorna hálózathoz csatlakozzék. Kb. 120-130
ingatlan hivatalosan nem került még részükre átadásra. A szennyvíztisztító telepre
jelenleg 200-220 m3 napi szennyvíz mennyiség kerül ki. A próbaüzem ideje alatt
voltak olyan időszakok, amikor fele ennyi rácsatlakozás volt, majdnem kétszer ennyi
szennyvíz volt, ez problémás témakört érint.
Gémes László polgármester megköszönte az ismertetést. Elmondta, amint hallható
volt, 50 %-os kapacitással működik a szennyvíztisztító. A szennyvíztisztító mű
megfelelő méretűre lett tervezve. Ha meglesz a 100 %-os rácsatlakozás, a
szennyvíztisztító mű akkor is el tudja látni feladatát. Felhívta a figyelmet arra, hogy
csapadékvizet és trágyalevelet a rendszerbe beleengedni tilos. A biológiát teljesen
tönkretenné, a rendszer teljesen felborulna. Elmondta, a hatóság komoly büntetést
szankcionál, ha valaki ezt megtenné. Úgy gondolja, hogy a településen lévő
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csapadékvíz elvezető árkok a csapadékvíz elvezetését meg fogják tudni oldani. Nem
kell senkinek arra kényszerülni, hogy szennyvízhálózaton át próbálja elvezetni azt.
Felkérte a lakosságot arra, hogy mindenki elsődlegesen tartsa szem előtt a
szennyvízcsatorna hibátlan működését.
Elmondta, minden lakosnak, hogy a próbaüzem lezárása után még 90 nap áll
rendelkezésre a rácsatlakozáshoz, talajterhelési díj megfizetése nélkül. Ezt követően a
talajterhelési díjat automatikusan ki kell szabni, mert a rendszer jogszabályi
kereteken belül így tud működni. A bírság komoly összeget jelenthet, minden
elfogyasztott köbméter után 1.800 Ft-ot kell fizetni. A bírságot a leolvasást követő
évben kell a lakosnak megfizetni, ez alól nem lehet kivételt tenni.
Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a beruházáshoz magas támogatás intenzitást
nyert az önkormányzat. A Víziközmű Társulat létrehozásakor 250.000 Ft érdekeltségi
hozzájárulást állapítottak meg bekötésenként. A mostani számítások szerint ez az
összeg biztosan nem kerül felhasználásra. 2016. tavaszán fognak a lakáskasszák
lejárni, a lakosok által befizetett összeg ekkor fog aktiválódni. A pénzintézet ezt
követően fogja az összeget a lakosok rendelkezésére bocsátani.
Felkérte a lakosokat, tegyék fel kérdéseiket a szennyvízberuházással kapcsolatban.
Pécsi Józsefné elmondta, víz áll a házi átemelő tartályban, árambekötést kér.
Gémes László polgármester elmondta, ismeri a problémát, volt kint a helyszínen
nem is egyszer. A problémát többször jelezte a vállalkozónak. Sajnálja, hogy a
kisteleki cég nem képviseltette magát ezen a közmeghallgatáson, ez nem mentesíti
őket attól, hogy az el nem végzett munkát, vagy a rosszul elvégzett munkát
kijavítsák. A fővállalkozó képviselője viszont jelen van, a lakossági felvetést rögzíti.
Még nyomatékosabban kell fellépni ebben az esetben. Hozzátette, napokon belül
meg kell oldani a problémát, hiszen árambekötésről van szó.
Domonkos Istvánné elmondta, neki az a panasza, hogy a dobozt ott hagyták és nem
jöttek vissza azóta sem. A DÉMÁSZ-nál azt mondták neki, hogy az elhasznált áramot
vissza fogják neki fizetni.
Gémes László polgármester elmondta, ha a szivattyú be van kötve a dobozba, akkor
a dobozban lévő árambekötést a lakosnak kell megoldania. Megnézeti, hogy a
szivattyú üzembe van-e helyezve.
Mindenkinek elmondták annak idején, hogy ahol házi szivattyú lesz, az elhasznált
áram a lakost fogja terhelni, viszont éves szinten annyit fogyaszt, mint egy televízió.
A település terepviszonyai olyanok, hogy néhol elengedhetetlen volt a házi átemelő
telepítése.
Krizsán György elmondta, a gravitációs rendszernél egyszerűbbet, jobbat nem
találtak még ki. Hozzátette, nem lehet mindenhol gravitációs rendszert építeni.
A szivattyúk 1 kW teljesítményűek. 1 óra működés 40 Ft-ba kerül. Ezek a szivattyúk
10 m3 vizet nyomnak egy óra alatt. Egy átlagos háztartás 6-8 m3 vizet fogyaszt egy
hónapban. Ha 10 m3-t fogyaszt, ez azt jelenti, hogy a szivattyú pontosan 1 órát megy
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egy hónap alatt, hogy átemelje azt a szennyvízmennyiséget, amit önök kibocsátanak.
Ennek a szivattyúnak az üzemköltsége 40 Ft.
Gémes László polgármester elmondta, kérdésként merült fel az, hogy mi történik, ha
valakinek leég vagy tönkremegy a szivattyúja? Elmondta, a szennyvíztelepen mindig
van tartalék szivattyú, a szolgáltató naprakész, tehát hozzájuk bármikor lehet
fordulni.
Szabó Tibor a kivitelező részére tette fel a kérdést. Mikor lesznek helyreállítva
harmad, negyed ízben azok az utak, amelyeket egyszer már megcsináltak? Az utak
állapota katasztrofális. Az úthálózat most olyan állapotba került, mint ősszel volt.
Gémes László polgármester elmondta, erős kifejezés a katasztrofális megfogalmazás
az utakra vonatkozóan. Hozzátette, sokkal jobb helyzetben van Szegvár, mint
Mindszent. Elmondta, Szabó Tibor kérdésére a kivitelező fog válaszolni. A
süllyedésekkel kapcsolatban jogos az észrevétel.
Az uniós pályázatok csak sávos helyreállítást engedélyeznek. Nem lehet úgy
megtömöríteni talajt, hogy ne süllyedjen meg. Ezért nem célszerű sehol teljes
útburkolatot építeni néhány éven keresztül. Hozzátette, ezért van a 36 hónap
garancia a beruházásra. Ezen időn belül mindenféle süllyedést a kivitelező el fog
hárítani. Tudnunk kell, hogy az aszfalt keverő üzemek április 10. előtt nem nyitnak
ki
Magyarországon.
Addig
a
kátyúzás
hideg
aszfalttal
történik.
Projektmegbeszélésen született egy olyan megállapodás, hogy április végéig helyre
fogják állítani a télen károsodott útszakaszokat, tavasszal és ősszel lesz területbejárás
műszaki ember jelenlétével és az önkormányzat valamely dolgozójával, amikor
megállapítják a hiányosságokat. A hibákat helyre fogják állítani, hiszen a garanciális
idő erről szól.
Sándor Tivadar kérte konkrétan megnevezni azokat az utcákat, amelyek
katasztrofálisak.
Szabó Tibor felsorolta az Arany J. utca, Hunyadi J. utca, Kontra utcákat.
Gémes László polgármester tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy korábbi évekhez
hasonlóan a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság március 31-én falubejárást fog tartani.
Azokat a problémákat, amelyek a szennyvízberuházással kapcsolatosak, továbbítani
fogják a kivitelező számára, járdák, csapadékvíz elvezető árkok, kátyúk tekintetében
az önkormányzat fog intézkedni.
Rácz Ferenc elmondta, a Galamb u. és a Bem utca között van egy fővezeték. A tisztító
akna szét van törve, a fedlap el van mozdulva. A fővezeték meg van süllyedve.
Észrevételét már az elmúlt napon jelezte a szennyvíztelepen. Hozzátette, a Jókai utca
a helyreállítás után keskenyebb lett, nem jól szórták le a követ. Elmondta, a Jókai utca
helyreállításakor saját költségén segített szivattyúzni az útra a vizet. Ennek költségét
a mai napig sem térítették meg neki.
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Kószó Ferencné OMS Kft. képviseletében elmondta, többször bejárták a települést.
Többször végeztek útjavításokat. Azok az utcák, ahol teljes felületű területi zárást
kaptak, 1-2 kátyú kivételével jobb állapotba kerültek, mint eredetileg voltak. A
fővállalkozói szerződésben útépítés nem szerepel, ezért egy közös megoldással
próbáltak egy jó minőséget előállítani. A hibákat ki fogják javítani. Sajnálja, hogy
Rácz Ferenc úrnak az 5.000 forintot még nem hozta el a kivitelező. Próbált vele
többször egyeztetni, de nem jutott eredményre. Kószó Ferencné kérte Rácz Ferencet,
fogadja el tőle a pénzt, hogy ez megoldódjon.
Szarvas Ferenc megkérdezte, miért nem voltak az utak visszatömörítve? A Kontra
utcában annyi kátyú van, hogy autóval nem lehet közlekedni.
Gémes László polgármester elmondta, a Kontra utca elején lett átvágva az út, ott
valóban süllyedés van. Helyre fogják ezt is állítani. Vannak a településnek olyan
szikes részei, ahol nagyon nehéz az utakat felújítani. Nem minden földet lehet
visszatömöríteni úgy, hogy többet ne süllyedjen meg. Ezekre az esetekre jó a 3 év
garancia. Azt javasolja, az idei évet várják még ki türelemmel. Egyetért azzal, hogy a
Kontra utcai követút nagyon keskeny, véleménye szerint is meg kell szélesíteni, de
vannak más utcák is, amelyek keskenyek. Reméli, hogy az útfelújításhoz lesz
pályázati lehetőség.
Gajda Zsolt elmondta, a Malom köznél a lassítót le kellene szedni.
Gémes László polgármester elmondta, ha ezt kérik a lakosok, akkor ezt meg lehet
oldani.
Gajda Zsolt megkérdezte, mikor lehetne elszállítani a művelődési ház udvaráról a
fát? A gyerekeknek szükséges lenne a terület. Felhívta a figyelmet a balesetveszélyre
is.
Gémes László polgármester elmondta, a szociális tűzifa program keretében kapta az
önkormányzat a fát. Jelenleg nincs alkalmas terület a fa tárolására, ezért került a
művelődési ház udvarára, azt onnan elszállítani nem célszerű. A fát folyamatosan
szállítják ki családokhoz. Jelenleg a kft-nek kevés dolgozója van, de a
közmunkaprogram keretében, ami hamarosan kezdődik, ismét lesznek munkások.
Addig megértést kér.
Gazda Zsolt megkérdezte, mikor lesz kész a központi játszótér?
Gémes László polgármester elmondta, a játszótér készen van, a kerítés megépítése
hiányzik, amit valószínűleg önerőből kell megoldani.
Túri Szabolcs megkérdezte, mennyit kell majd fizetni a szennyvízcsatorna hálózatért
és mikortól számláznak?
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Krizsán György elmondta, jelenleg a szolgáltatásért ellenértéket nem fizet senki.
2013. nyárig a helyi önkormányzatok, mint ellátásért felelősök voltak az
ármegállapító jogok gyakorlói. 2013-ban életbe lépett törvény értelmében ezt a jogot
az önkormányzatoktól elvették, a joggyakorlás az illetékes miniszter kezébe került
úgy, hogy létrehoztak egy Magyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivatalt. Ez a
hivatal felügyeli az ország összes közmű szolgáltatóját. Ide futnak be a szálak, az
említett a hivatal felterjeszti az aktuális településen a díjakat. Jelenleg nincs
szennyvíz díj megállapítva Szegváron sem.
Arra biztat mindenkit, kísérjék figyelemmel, hogy hány köbméter vizet fogyasztottak
el. Hozzátette, a szennyvízszolgáltatás nem a legolcsóbb szolgáltatások közé tartozik.
Az elhasznált vízmennyiséget pár száz forinttal megszorozzák és azt az összeget
tegyék félre.
Nagyvonalakban tudja, hogy Szegvárhoz hasonló településen mekkora a költség, azt
tudja, hogy mennyi lesz az értékesített szennyvíz. Önköltség alapú díjmegállapítás
volt eddig, a szegmens nem profitorientált. Konkrét árat mondani nem tud.
Gémes László polgármester elmondta, politikai döntés lesz a kormányzat részéről a
szennyvíz díja. Az Alföldvíz Zrt nem egy klasszikus profitorientált vállalkozás,
amely magántulajdonban van. A Zrt-nek nem az a célja, hogy milliárdos hasznot
realizáljon. A díjat az energia hivatal fogja megállapítani, a szolgáltató pedig a
tulajdonosoknak fog elsősorban megfelelni, hogy a működőképességét megőrizze. Ez
a vállalkozás hasonlóképpen működik, mint a helyi Falufejlesztő Nonprofit Kft.
Vas László szegvári lakos elmondta, hogy az aknafedők nagyon zajosak, amikor egy
autó elhalad a Mindszenti utcában az úton. Van-e arra megoldás, hogy kevésbé
legyenek ilyen zajosak?
Gémes László polgármester elmondta, ez máshol is így van. A vállalkozónak ezt
jelezni fogja. A Mindszenti utcán cseréltek is már aknatetőt, de van még néhány, ami
pattog.
Gémes Istvánné Farkas u. 4. sz. alatti lakos elmondta, szennyvízbekötés után bűz van
a lakásban.
Gémes László polgármester elmondta, hallotta másoktól is, hogy néhány lakásban
érezhető a szennyvíz. Elvileg ez a szennyvízrendszertől független kell, hogy legyen.
Ha lakáson belül érezni ezt a kellemetlen szagot, akkor ott a bűzelzáró szifon nem
zár rendesen. A szag ott tud följönni, ahol csővezeték van. A kivitelező ismeretében
meg lehet nézni, hogy mi lehet a probléma. Kérte a lakost, ez ügyben fáradjon be a
polgármesteri kabinet irodájába.
Apró Györgyné Bem utcai lakos elmondta, nekik két bekötésük volt, az egyik egy
üres porta. Fizetik a lakáskasszát. Miért nem történt meg a bekötés?
Az Arany J. utcában is van egy üres porta, ott is megtörtént a bekötés. A Bem u. 23.
sz. alatti portára is megtörtént a bekötés. Megkérdezte, visszakapják-e a pénzüket, ha
továbbra sem történik meg a portájukra a bekötés?
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Gémes László polgármester elmondta, a pályázat úgy szól, hogy belterületi
ingatlanhoz lehet bekötni a vezetéket akkor, ha a vízbekötés rendelkezésre áll, tehát
közművesített.
Apró Györgyné elmondta, a játszótér melletti portán sincs víz.
Gémes László polgármester elmondta, elképzelhető, hogy oda tévedésből került a
csonk. Erre a kivitelező tudna válaszolni. Ha a lakáskassza összege nincs
felhasználva, azt visszakapja a lakos. Amennyiben a portára ház fog épülni, akkor
érdemes lenne a vizet odavezettetni, mert most olcsóbb lenne a bekötés, mint tíz év
múlva. A felvetést tisztázni kell, beszélni kell a kivitelezővel.
Böröndiné Korbel Veronika Alkotmány u. 26. sz. alatti lakos elmondta, a bekötés
megtörtént. Többször jelezte a Falufejlesztő Kft-nek, hogy a víz visszafolyik a
lakásba. Ha határidőn belül nem küszöbölik ki a problémát, akkor hivatalos
szakértőt fog kérni, mert a víz nem folyik le, feljön a fürdőszobába, az utcára nem jut
el a víz. Valahova elfolyik a víz. Ígéretet kapott az ügyvezetőtől, hogy következő
héten megnézi, mi lehet a probléma, de az még nagyon sok idő. Elvárja azt, hogy
szakszerű munkát végezzenek.
Gémes László polgármester elmondta, ha a szennyvíztisztító idomig sem jut el a víz,
akkor telken belül komoly probléma lehet. Ott nagyon kontrás lehet a vezeték, a Kft.
helyre tudja állítani. Intézkedni fog, hogy rövid időn belül ez megtörténjen. A Kft.
most főleg a hiányzó rákötésekre koncentrál.
Böröndiné Korbel Veronika elmondta, hogy nincs a kft-nek olyan kamerája, amivel
megnézték volna a hibát.
Gémes László polgármester elmondta, önálló cég, aki kamerával rendelkezik. A
kamerázást egy másik alvállalkozó végezhette. Gondoskodni fog róla, hogy a hibát
elhárítsák.
Lőrincz Gábor szegvári lakos megkérdezte, hogy olyan ingatlan, ahol nincs
fürdőszoba, ott kivetik-e a talajterhelési díjat? Rá kell-e kötni a rendszerre?
Gémes László polgármester elmondta, ha nincs kifolyó, más megoldást kell találni.
Az ilyen problémákat meg fogják vizsgálni egyesével. Ezt is jelenteni kell a
polgármesteri hivatalban.
Gémes László polgármester elmondta, a talajterhelési díj és a szennyvíz üzemeltető
díj között nincs összefüggés. Az elfogyasztott víz köbmétere után kell megfizetni a
talajterhelési díjat. Ha valakinek nincs vízfogyasztása, akkor talajterhelési díj sincs.
Ha az ingatlanba beköltöznek és nincs rákötve a szennyvíz hálózatra, és lesz
vízfogyasztás, akkor fizetni kell a talajterhelési díjat. Akinek lakatlan ingatlana van,
és lesz vízfogyasztása, meg fogja oldani a rácsatlakozást. Törvény szerint a
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lakóingatlanoknak rá kell kötni a hálózatra. A településeknek a törvény
kötelezettségeinek eleget kell tenni.
Krizsán György elmondta, nem a talajterhelési díj miatt kell rákötni a hálózatra,
hanem azért, mert ezt a lehetőséget ki kell használni. A 2011. évi víziközmű törvény
kimondja, hogy abban az esetben, ha megvalósul egy mű, arra kötelező rákötni.
Amikor az önkormányzat úgy döntött, hogy csatlakozik a szennyvízcsatorna hálózat
kiépítéséhez, akkor csak úgy tudta a projektet elnyerni, ha bizonyos kritériumokat
vállaltak. Ez pedig a rákötési arány. Ez azt jelenti, hogy rövid időn belül el kell érni a
90 %-os rákötési arányt. Ha ezt a beruházó nem teljesíti, akkor visszafizetési
kötelezettséget írhatnak elő. Mindenkit arra biztat, hogy minél előbb kössenek rá a
hálózatra.
Krizsán György elmondta, a jogszabályalkotó úgy fogalmazta meg a talajterhelési díj
kiszabását, hogy akinek az ingatlana előtt elérhető közelségben csatorna húzódik,
annak az ingatlanban elfogyasztott vízmennyiség után, ha nem köt rá a csatornára,
akkor talajterhelési díjat kell fizetni. Hogy ki kap ez alól mentességet, azt helyi
rendelet fogja szabályozni.
Gémes László polgármester elmondta, minden esetet külön meg fognak vizsgálni.
Vas László szegvári lakos megkérdezte, hogy meg kell-e szüntetni a portán maradt
derítőket?
Krizsán György elmondta, a rákötéseket úgy kell átvenni, hogy azok megszüntetésre
kerültek.
Tasi Katalin Kontra utcai lakos elmondta, hogy a rossz utak állapota nem csak a
csatornázásnak köszönhető. A Kontra utcában nagy a sárfelhordás. Esős időben
gépjárművel nem lehet közlekedni. A KRESZ is előírja, hogy annak kell letisztítani az
utat, aki összesározta. Elmondta, a mai napig irreális vízdíjakat állapítanak meg, amit
több csekken küldenek ki. Szükség van arra, hogy több csekket küldjenek ki?
Nagyon sokan vezetékes vízről locsolnak. Az elfogyasztott ivóvíznek hány százaléka
lesz szennyvíz?
Gémes László polgármester elmondta, nap mint nap tapasztalja, hogy a Kontra utca
sáros. A csekkel kapcsolatos észrevétel jogos.
Krizsán György elmondta, az Alföldvíz Zrt. olyan döntést hozott, hogy ha a
vízfogyasztás költsége 2500 Ft alatt van, nem küld ki csekket. Fél évente olvasnak le
órát és az alapján az előző időszak fogyasztását veszik alapul. Ismertette a számlázás
menetét.
A szennyvíz díjra vonatkozóan a következőket mondta el. A jogszabály értelmében
az ingatlanon keletkezett szennyvízmennyiség szempontjából az ingatlanon
felhasznált és megmért összes víz a mértékadó. Ha locsolnak, vagy állatot itatnak
akkor is annyi köbmétert fog tartalmazni a szennyvíz alapjául szolgáló
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mennyiségként, mint amennyi vizet fogyasztottak. Javasolta a locsolási mérő
beszerelését. Minden olyan felhasználónak ajánlja ezt, aki a háztartási felhasználáson
kívül viszonylag sok vizet használ fel. Tájékoztatta jelenlévőket arról, milyen
elérhetőségen keresztül kell kérni a mérő igénylését és hova kell fordulni a
beszereléssel kapcsolatban.
Locsolási kedvezményt május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra akkor lehet
érvényesíteni, ha a felhasználó azt kéri. Ennek a mértéke 10 %.
Gémes László polgármester elmondta, az önkormányzat segítséget nyújt annak, aki
locsolási mérőt szeretne beépíttetni.
Salánki Ferenc szegvári lakos elmondta, a járdák nincsenek helyreállítva, pl.
Hunyadi J. u. 36. sz., 70. és 76. szám előtti járdaszakasz.
Esős időszakban sártenger van azokon a szakaszokon, ahol pl. a járdát átvágták. A
Régiposta utcában az aknák le vannak süllyedve. A Kontra u. 48. sz. alatt a
kapubejáró nem jó helyen van.
Gémes László polgármester elmondta, a Régiposta utcát áprilisban fogják
aszfaltozni. A járdával kapcsolatos bejelentést feljegyezte.
Több hozzászólás a közmeghallgatáson nem hangzott el.
Gémes László polgármester elmondta, a szennyvízberuházás átadó ünnepségén
köszönetet mondott az előző polgármestereknek, a kivitelező mérnök szervezetnek a
beruházás kapcsán. Szegvár életében ez volt a legnagyobb beruházás. A település
lakossága nevében köszönetet mondott a hivatalban dolgozóknak, akik a
háttérmunkát végezték a beruházás kapcsán. Nyilvánosan is köszönetet mondott
Huszka Anitának, a polgármesteri kabinet munkatársának.
Megköszönte a meghívott
közmeghallgatást bezárta.
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