Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 9-én, de. 7.15
órakor tartott nyílt üléséről.
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

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelenlétével a képviselő-testületi
ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török
Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére Határné Bottyán Erika és Tóth Péter
képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

66/2015. (VI.09.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Határné Bottyán Erika és Tóth Péter
képviselőt bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat (meghívó 1. sz.
melléklet) és kérte annak elfogadását.
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A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

67/2015. (VI.09.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Vállalkozási szerződés 2015. évi nyári szociális
gyermekétkeztetés teljesítésére

Gémes László
polgármester

2.) Szolgáltatási szerződés a szociális étkeztetés
biztosítására 2015. július hónapjára

Gémes László
polgármester

3./Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatás c. pályázat benyújtása

Gémes László
polgármester

4./ Készfizető kezességvállalás a Szegvári
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit
Kft. gépjármű vásárlásához

Gémes László
polgármester

5./ „Szegvár Díszpolgára” cím, valamint „Szegvárért Gémes László
Emlékérem” alapításáról és adományozásának
polgármester
rendjéről szóló Önkormányzati rendelet megalkotása
6./ Kitüntetések adományozásáról döntés

Gémes László
polgármester

1. NAPIREND
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2015. ÉVI NYÁRI SZOCIÁLIS
GYERMEKÉTKEZTETÉS TELJESÍTÉSÉRE
Gémes László polgármester előterjesztette a Vállalkozási szerződés a 2015. évi nyári
szociális gyermekétkeztetés teljesítésére vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet).
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Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az előterjesztés készítésekor még nem állt
számadat rendelkezésre, de ez mára már ismert. 57 fő rászoruló gyermeknek biztosít
az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést. A vállalkozási szerződés 2.)
pontjában 57 fő részére bruttó 440,- Ft/adag áron, mindösszesen 3021 adagra
számolva, összesen bruttó 1.329.240 Ft.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, a 12./ pontban Szentes Járási
Bíróság szerepeljen.
Gémes László polgármester kérte, aki a vállalkozási szerződés 2015. évi nyári
szociális gyermekétkeztetés teljesítésére vonatkozó határozati javaslatot – a szóbeli
kiegészítéssel együtt - az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

68/2015. (VI.09.) KT.
Tárgy: Vállalkozási szerződés a 2015. évi nyári szociális gyermekétkeztetés
teljesítésére.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi
nyári szociális gyermekétkeztetés 53 munkanapon keresztül 440,-Ft/fő/nap díjért történő teljesítésére napi 57 fő részére a SZE-PASZOLG 2012. Kft-vel (Várpalota, Erdődy P. T. u. 25. sz.) vállalkozási
szerződést köt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt
vállalkozási szerződés aláírására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazd. osztályvezető, Váradiné Szép Tünde főtanácsos, Fenyő Csaba
ügyvezető.

2. NAPIREND
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A SZOCIÁLLIS ÉTKEZTETÉS
BIZTOSÍTÁSÁRA 2015. JÚLIUS HÓNAPJÁRA

Gémes László polgármester előterjesztette a 2015. július hónapjára, a szociális
étkeztetés biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződést (3. sz. melléklet).

4
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, az előterjesztésben Pa-Szent Kft.
olvasható, ki kell javítani SZE-Pa-Szolg 2012. Kft-re. A szerződés 7./ pontjában 710,Ft/adag szerepeljen, a 17./ pontban pedig Szentes Járási Bíróság elnevezés. Kérte a
javítást.
Gémes László polgármester kérte, aki a Szolgáltatási szerződés a szociális étkeztetés
biztosítására 2015. július hónapra vonatkozó határozati javaslatot – a szóbeli
kiegészítéssel együtt - elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

69/2015. (VI.09.) KT.
Tárgy: Szolgáltatási szerződés a szociális étkeztetés biztosítására 2015. július
hónapra.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Szegvári
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény nappali ellátásban
részesülő szociális étkezők részére és a szociális étkezők részére az
étkezést 2015. július 1-31-ig 23 munkanapon keresztül a reggeli
vonatkozásában bruttó 110,-- Ft/fő/nap, az ebéd vonatkozásában
bruttó 710,-- Ft/fő/nap díjért történő teljesítésére a Sze-Pa-Szolg 2012.
Kft-vel (Várpalota, Erdődy P. T. u. 25.sz.) szolgáltatási szerződést köt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt
Szolgáltatási szerződés aláírására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Roália
gazd. osztályvezető, Pintér Lászlóné intézményvezető, Fenyő Csaba
ügyvezető.

3. NAPIREND
AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSA C. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Gémes László polgármester előterjesztette az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása c. pályázat benyújtására vonatkozó írásos anyagot (4. sz.
melléklet). Megkérdezte, van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés?
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, ha 15 millió forint a
maximálisan igénybe vehető támogatási összeg, akkor miért csak 13.609.321 Ft-ra
pályázunk? Megkérdezte, az útfelújítás költségére már van árajánlat?
Gémes László polgármester elmondta, előzetesen kértek egy árajánlatot, hogy a
számításokat el tudják végezni, ez tájékoztató jellegű. Nyertes pályázat után írható
ki a közbeszerzési eljárás. Ekkor már hivatalos árajánlatot kell kérni.
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, a pályázatot mikor bírálják el?
Gémes László polgármester elmondta, nyár folyamán várható döntés.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, kijöttek megnézni az útszakaszt?
Gémes László polgármester elmondta, kijöttek, felmérték az útszakaszt.
Kérte, aki az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c.
pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

70/2015. (VI.09.) KT.

Tárgy: Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat
benyújtása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázat benyújtásához és vállalja a pályázathoz szükséges
önrész biztosítását.
A támogatás keretében a szegvári Hunyadi János utca Szentesi út és
Hunyadi u. közötti, illetve Kurca híd és Kántor utca közötti
szakaszának felújítása valósul meg.
A támogatás formája:
támogatás.
Finanszírozása:
Útfelújítás összköltsége:
Ebből támogatott (85%):
A vállalandó önerő (15%):

Vissza nem térítendő költségvetési
Utófinanszírozott
16.010.966 Ft
13.609.321 Ft
2.401.645 Ft

A képviselő-testület az önrészt az önkormányzat felhalmozási
hitelfelvétel terhére biztosítja.
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Képviselő-testület
benyújtásával.

felhatalmazza

a

polgármestert

a

pályázat

Beadási határidő:
Papír alapon - 2015. június 10.
Elektronikus úton – 2015. június 09. 16:00

Beadás helye: Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága
részére, továbbá elektronikus úton az EBR42 rendszeren és E-Adat
rendszeren keresztül.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási vezető, Munkácsi Zoltán kabinet munkatárs.

4. NAPIREND
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS A SZEGVÁRI FALUFEJLESZTŐ,
ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. GÉPJÁRMŰ
VÁSÁRLÁSÁHOZ

Gémes László polgármester ismertette a Készfizető kezességvállalás a Szegvári
Falufejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. gépjármű vásárlásához (5. sz. melléklet).
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, milyen kiadások merültek fel?
Gémes László polgármester elmondta, lízing díj, üzembe helyezési díj költségeit
jelenti.
Kérte, aki a készfizető kezességvállalás a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft gépjármű vásárlásához egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

71/2015. (VI.09.) KT.

Tárgy: Készfizető kezességvállalás a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft. gépjármű vásárlásához.
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Határozat

1.)

2.)
3.)

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szegvári Falufejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft gépjárművek
vásárlásához kapcsolódó írásbeli készfizető kezességvállalási kérelmét.
A lízing bonyolításának helye: Merkantil Bank Budapest
A lízing összege:
1. Ford Transit V363 Minibus Trend LWB (1.6) 460E, 2.2 TDCi (155Le)
M6 gépjármű esetében: 8.820.540 Ft
2. Ford Új Ranger Dupla kabinos XL 4 ajtós, 2.2L TDCi (150Le) M6
gépjármű esetében: 5.661.840 Ft.

4.)

A lízing futamideje mindkét esetben 60 hónap.

5.)

Kamat 2,56 – 2,58 %, melyet tartalmaz a fenti lízingdíj.

6.)

A Lízingbírálati díj nincs.

7.)

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat, mint a Szegvári
Falufejlesztő Kft 100%-os tulajdonosa a gépjárműbeszerzésekhez szükséges
lízing teljes összegére készfizető kezességet vállal.

8.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizető
kezességvállalási nyilatkozat aláírásával.

9.)

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat vállalja, hogy a fenti
lízingekhez kapcsolódó díjakkal kapcsolatos kiadásokat a Szegvári Falufejlesztő
Kft rendelkezésére bocsátja támogatásként a futamidő végéig.
A határozatot kapja: polgármester, jegyző, gazdálkodási osztály, Szegvári
Falufejlesztő Kft.

5. NAPIREND
„SZEGVÁR DÍSZPOLGÁRA” CÍM, VALAMINT „SZEGVÁRÉRT EMLÉKÉREM”
ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
Gémes László polgármester előterjesztette a „Szegvár Díszpolgára” cím, valamint a
„Szegvárért Emlékérem” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet).
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, eddig is így volt, hogy két
díszpolgári cím volt adományozható?
Gémes László polgármester elmondta, elmondta, maximum kettő volt
adományozható. Elmondta, érdemes lenne többet adományozni, mert sok a javaslat.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el
9/2015. (VI.09.) Önkormányzati rendelete
a
„Szegvár Díszpolgára” cím, valamint a „Szegvárért Emlékérem” alapításáról és
adományozásának rendjéről

A rendeletalkotásban 7 fő vett részt.

Gémes László polgármester a 9/2015. (VI.09.) Önkormányzati
kihirdetésének idejére 7 óra 30 perckor szünetet rendelt el.

rendeletet

A rendelet kihirdetését követően Gémes László polgármester az ülést megnyitotta és
elmondta, személyt érintő ügyek tárgyalását a képviselő-testület zárt ülés keretében
folytatja.
Gémes László polgármester a nyílt ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Határné Bottyán Erika
Tóth Péter
képviselő, jkv. hitelesítő

