
Jegyzőkönyv 
 

 
 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. szeptember 24-én 14.00 
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 
  

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  
 

Gyömbér Ferencné jegyző 
Pöszmet Zsolt intézményvezető 
Gyömbér Ferenc Falufejlesztő Kft. ügyvezetője 
Pap János bizottsági tag 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető  
Kosztolányi Sándorné Szegvári Napló Szerkesztője 
Rostás Viktória Kurca Tv.  
 
 

 
 
Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.  
Elmondta, dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő hétvégi rendezvény előkészítésén 
dolgozik, ezért nem tud részt venni az ülésen, Határné Bottyán Erika képviselő 
később fog érkezni. A képviselő-testületi ülés 5 fő képviselő jelenlétével 
határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török 
Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lukács Istvánné és Puskásné Halál Ágnes 
képviselőket javasolta. Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
92/2015. (IX.24.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.  
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Határozat  
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és Puskásné Halál 
Ágnes képviselőt bízta meg.  
 
 
 

Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat (meghívó 1. sz. 
melléklet) és kérte annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
93/2015. (IX.24.) 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   Gémes László 
       között történt eseményekről, fontosabb  polgármester 
       intézkedésekről 

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ Beszámoló az átruházott feladatok és   Gémes László 
      hatáskörök gyakorlásáról    polgármester 

 

2.) Beszámoló a Szegvári Egyesített     Pöszmet Zsolt 
     Közművelődési és Muzeális Intézmény  intézményvezető 
     munkájáról 

          
3./ Egyéb előterjesztések 
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NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK 
 

 
A POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT 

ESEMÉNYEKRŐL, A FONTOSABB INTÉZKEDÉSEKRŐL 
 
 
Gémes László polgármester ismertette a két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót (2. sz. melléklet). 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Kádár György korábbi képviselő cikket 
írt a Szegvári Naplóba, melynek tartalma mélységesen megdöbbentette. A képviselő-
testület nevében visszautasítja a testület tagjai korruptnak nevezett magatartását.  
Úgy véli, Kádár György meg nem engedett határt lépett át sértő kijelentéseivel.  
 
Megkérdezte, az írásos tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
 
Határné Bottyán Erika képviselő megérkezett az ülésre, a képviselők száma 6 fő.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 2015. májusában elkezdődött a 
Károlyi Kastély közösségi központtá történő átalakítása. Megkérdezte, lehet-e tudni, 
hogy milyen képzést kívánnak bevezetni a kastélyban?  
 
Gémes László polgármester elmondta, erről egyelőre nincs információja. A hivatalos 
átadó ünnepségre október 22-én kerül sor. Annyit tud, hogy nem csak elméleti, 
hanem gyakorlati képzést is terveznek. Tudomása szerint tanműhelyeket is 
alakítanak ki. A kivitelezést idegen cég végzi, nagyon kevés embert engednek be a 
munkaterületre, ezért kevés információja van az átalakításról. Hozzátette, 
munkabiztonság szempontjából ez érthető is. A Károlyi Kastély közösségi 
központjának átadására október 22-én kerül sor, melyet a Türr István központ fog 
lebonyolítani. Elmondta, október 7-én indítanak egy rendezvénysorozatot, melynek 
keretein belül a polgármesterek, vállalkozók ötleteket adhatnak arra vonatkozóan, 
hogy milyen képzéseket lenne érdemes indítani. A képviselő-testület tagjait is meg 
fogják hívni, kérte, vegyenek részt az említett fórumon, ahol további információhoz 
is juthatnak.  
 
Az írásos tájékoztatót kiegészítette azzal, hogy az óvoda előtt építik a parkolót. A 
munkálatok a napokban be is fejeződnek. A következő héten már az orvosi rendelő 
és a gyógyszertár előtt építik a parkolót.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, a szennyvízberuházás garanciális 
bejárása megtörtént, melyről jegyzőkönyv is készült. Megkérdezte, láthatja-e a 
képviselő-testület a jegyzőkönyvet? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a jegyzőkönyvet a képviselők láthatják. 
Hozzátette, felszólította őket a mérnökön keresztül, hogy szeptember 30-ig végezzék 
el az aszfaltozást, ellenkező esetben a garancia alapot az önkormányzat lehívja.   
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, milyen garanciális kifogás 
merült fel? 
 
Gémes László polgármester elmondta, az üzemeltetésével kapcsolatban nem hallott 
kifogást, a rendszer jól működik, fennakadás nem volt. 1-2 házi átemelővel volt 
probléma, ott szivattyút cseréltek. Elsősorban út helyreállításánál vannak garanciális 
problémák, néhány elmaradt munka van még, pl. Hunyadi J. utcában, ahol az 
aknatető nincs körbe betonozva. Néhány bejáró és járdaszakasz helyreállítását már 
megkezdték.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, mennyiben vett részt Szegvár 
Nagyközség Önkormányzata a kettes fogathajtó bajnokságon?  
 
Gémes László polgármester elmondta, a világ több részéről érkeztek fogathajtók és 
nézők. Önkormányzatunknak az volt a célja, hogy a térséget jobban bemutassuk. A 
megnyitón a települések külön-külön vonultak be az arénába. Kétnyelvű 
tolmácsolással be lettek mutatva a települések. Volt egy kiállítói sátor, ahol megjelent 
a Dél-alföld északi része. Itt volt lehetőség arra, hogy a települések be tudjanak 
mutatkozni. Néptáncosaink a színpadon rendszeresen felléptek, a díjátadó 
alkalmával is szerepeltek. Elmondta, minden településnek volt feladata, térségi 
összefogással sikerült egy igen színvonalas rendezvényt lebonyolítani. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, az előkészítő munkálatokban is 
részt kellett venni? pl. helyszín kialakításában? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a helyszíni szervezők végezték az előkészítő 
munkálatokat. Minden település azzal segítette a rendezvényt, amivel tudta. Szegvár 
pl. szállást tudott nyújtani, illetve a táncosokat elvinni a rendezvényre.  
 
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, a nyár folyamán sok program volt a 
településen. Köszönetet mondott az önkormányzatnak, Falufejlesztő Kft-nek, 
Művelődési Háznak, civil szervezeteknek az önzetlen segítségnyújtásért. Több 
rendezvényen is részt vett, mindenhol azt látta, hogy mindenki kivette a részét a 
feladatokból. Pozitív visszajelzés érkezett a szülőktől a táborok lebonyolításával 
kapcsolatban is.  
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, érkezett-e válasz a szakminisztériumból az iskola 
működtetésével kapcsolatban?  
 
Gémes László polgármester elmondta, a minisztériumból nem jött még válasz. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a KLIK írt egy levelet, melyben 
megkérdezték, hogy az önkormányzat jogszerűen járt-e el az iskola visszavételével 
kapcsolatban? Válaszlevelünkben leírtuk, hogy az önkormányzat természetesen 
jogszerűen járt el. Úgy véli, egységes kormányrendelet fog megjelenni az iskolák 
visszavételével kapcsolatban, hiszen sok település nyilatkozott átadás-átvételi 
szándékáról.  
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Tóth Péter képviselő megkérdezte, lehet-e tudni, hogy mennyi lesz Szegváron a 
szennyvíz díj? 
 
Gémes László polgármester elmondta, nincs tudomása arról, hogy mennyi lesz a 
szennyvíz díj.  
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt hétvégén a lengyel 
testvérvárosból, Lewin Brzeskiből érkezett településünkre egy szűkebb delegáció. 
Úgy véli, a jövőben lehetőség lesz arra, hogy létrejöjjön egy komolyabb lengyel-
magyar együttműködés az egyik szegvári civil szervezettel. Lengyel horgász 
egyesülettől 9 horgász érkezett a településre. A Szegvári Horgász Egyesület és a 
Lándor Tavi Horgász Egyesület is szervesen kivette a részét ebből a találkozóból. 
Úgy véli, az egyesületek között lévő barátság elmélyült, reméli, ez példa lesz a többi 
civil szervezet számára. Megköszönte Tóth Péternek, Tóth Lászlónak és Szilágyi 
Zoltánnak a segítségét, a pozitív hozzáállását és gratulált a jó kapcsolat 
kialakításához.  
  
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 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
94/2015. (IX.24.) KT. 
 
Tárgy: A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb 
eseményeiről.   
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés 
közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri 
tájékoztatót a szóbeli kiegészítéssel együtt tudomásul vette.   
 
 
 

1./ Napirend 
 

BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK 
GYAKORLÁSÁRÓL 

 
Gémes László polgármester előterjesztette az átruházott feladatok és hatáskörök 
gyakorlásáról szóló beszámolót (3. sz. melléklet). 
 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
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Gémes László polgármester kérte, aki az átruházott feladatok és hatáskörök 
gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
95/2015. (IX.24.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló az átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról.   
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról 
szóló beszámolót, melyet elfogadott.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Vigh-Molnár 
Henriett Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke, Gyömbér 
Ferencné jegyző, Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető. 
 
 

 

2./ Napirend 
 

BESZÁMOLÓ A SZEGVÁRI EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS 
INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 

 

 

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézmény munkájáról szóló beszámolót (4. sz. melléklet). Az anyagot az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta. Átadta a szót Döbrőssyné dr. 
Seres Ilona elnök helyettesnek. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnök helyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Szegvári Egyesített 
Közművelődési és Muzeális Intézmény munkájáról szóló beszámolót.  
 
Megkérdezte Pöszmet Zsolt intézményvezetőt, van-e kiegészítése az anyaggal 
kapcsolatban? 
 
Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, az írásos beszámolót nem kívánja 
kiegészíteni.  
 
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testület, tegyék fel kérdéseiket az 
anyaggal kapcsolatban.  
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, az anyagban olvasta, hogy raktári 
helyhiány miatt a Károlyi kastély udvarán lévő raktárhelyiségbe helyeztek el 
különböző tárgyakat. Megkérdezte, hogyan kerültek az oda?  
 
Gémes László polgármester elmondta, mindig kapott az önkormányzat segítséget a 
kastélytól, korábban falunap színhelye is volt a kastély udvara.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, véleménye szerint a kastély a 
továbbiakban nem lesz nyitott. 
 
Gémes László polgármester elmondta, az épület egyre inkább nyitottabb lesz, ahogy 
az oktatás beindul.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, a malom felújítását szükségesnek 
tartja. Az anyagban szerepel, hogy 2014-ben volt erre pályázati lehetőség, de az 
önrész hiánya miatt a pályázat nem került benyújtásra. Forrást kellene biztosítani a 
múzeum tetőszerkezetének felújítására.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a költségvetés készítésekor erre figyelemmel 
lesznek.  
 
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonát képezi a malom és múzeum épülete. Kizárólag a Zrt. előzetes 
engedélyével és jóváhagyásával lehet a felújítást elvégezni. Figyelemmel kell lenni 
arra, hogy mire lehet pályázatot benyújtani, de előtte egyeztetni kell velük.  
 
Gémes László polgármester elmondta, pályázati szempontból problémát jelent az is, 
hogy az épületek nem az önkormányzat tulajdonában vannak.  
 
Kérte, aki a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
96/2015. (IX.24.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény 
munkájáról  
 

Határozat 
 

Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális 
Intézmény munkájáról szóló beszámolót, azt elfogadta. 
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A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az intézményben kifejtett 
munkáért. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Pöszmet Zsolt 
intézményvezető 

 
 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. 
(II.12.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot (5. sz. melléklet). Átadta a szót 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnöknek.  
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
megtárgyalta a rendeletmódosítást, a kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolta. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnökhelyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 2015. évi költségvetésről 
szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. 
(II.12.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következőket rendelte el 
 

9/2015. (IX.24.) Önkormányzati rendelete 
az  

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) Önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
A rendeletalkotásban 6 fő vett részt.  
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát (6. sz. melléklet).  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnökhelyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
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97/2015. (IX.24.) KT. 
 
Tárgy: A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata. 

Határozati 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát elfogadta. 

 
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Szabó István 
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát (7. sz. melléklet).  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnökhelyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról szóló írásos anyagot.  
 
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Szegvár Nagyközség 
Önkormányzata csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi évfordulójához, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
98/2015. (IX.24.) KT. 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
szóló előterjesztést és az alábbiakról határozott: 
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1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 
évi fordulójához. 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerére a szociális alap terhére 
2016. évben 600.000,- Ft-ot különítsen el. 
 

3.) A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az Általános 
Szerződési Feltételek mellékletét képező „ Csatlakozási nyilatkozat” 
aláírásával. 
 

Határidő: 2016. évi költségvetés elkészítése 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Márton Rozália 
gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák Andrea igazgatási 
osztályvezető. 
 
 
 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló írásos anyagot (8. sz. melléklet). Átadta a 
szót Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnökhelyettesnek. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnökhelyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásával kapcsolatos kiegészítő támogatásra vonatkozó írásos előterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a Szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásával kapcsolatos kiegészítő támogatásra vonatkozó határozati javaslattal, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
 
99/2015. (IX.24.) KT. 
 
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás. 
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Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló Belügyminiszteri pályázat alapján támogatási 
igényt jelent be 500 m3 lágy lombos fafajtára. 

 
A pályázat elnyeréséhez szükséges önerőt, 635.000 Ft-ot a 2015. évi 
költségvetés szociális segélykeret terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Váradiné Szép 
Tünde vezető főtanácsos. 
 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény intézményvezetői feladat ellátására vonatkozó pályázati kiírást 
(9. sz. melléklet). Az anyagot az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnökhelyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői feladat ellátására vonatkozó 
pályázati kiírást.  
 
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény intézményvezetői feladat ellátására vonatkozó pályázat 
kiírásával, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
 
100/2015. (IX.24.) KT. 
 
Tárgy: Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői 
feladat ellátására vonatkozó pályázat kiírása. 
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Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Szegvári Egyesített és Szociális Intézmény intézményvezetői feladat 
ellátásra vonatkozó pályázat kiírása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1./ Pályázatot ír ki az intézményvezetői feladatok ellátására. 
2./ A jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírást elfogadja. 
3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást 
jelentesse meg a KÖZIGÁLLÁS portálon. 
4./ A képviselő-testület a pályázatokat véleményező bizottság 
tagjainak felkéri: Gyömbér Ferencné jegyzőt, Puskásné Halál Ágnes és 
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselőket. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Puskásné Halál Ágnes és dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, 
Kánvásiné Kis Sarolta szociális és munkaügyi ügyintéző. 

 
 
Gémes László polgármester ismertette a Kurca-parti Óvoda 2015/2016. nevelési évre 
vonatkozó munkatervét (10. sz. melléklet). 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnökhelyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Kurca-parti Óvoda 
2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda 2015/2016. nevelési évre 
vonatkozó munkatervét az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
101/2015. (IX.24.) KT. 
 
Tárgy: Kurca-parti Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkaterve 

 
Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Kurca-parti Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét, 
mellyel kapcsolatban észrevétele nincs. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné 
óvodavezető.    
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Gémes László polgármester ismertette a Kurca-parti Óvoda céltartalék feloldására 
vonatkozó kérelmét (11. sz. melléklet). 
 
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Kurca-parti Óvoda céltartalék feloldására 
vonatkozó kérelmét elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
102/2015. (IX.24.) KT. 
 
Tárgy: Kurca-parti Óvoda céltartalék feloldására vonatkozó kérelme. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Kurca-parti Óvoda céltartalék feloldására vonatkozó kérelmét és az 
alábbi döntést hozta:  
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) 
Önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés felhalmozási 
céltartalékából 200.000,- Ft-ot biztosít a Kurca-parti Óvoda konyhája  
klímaberendezésének vásárlására.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné 
óvodavezető, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető. 
 

 
 

3./ Napirend 
 

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK 
 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, lesz-e idén lehetőség civil 
szervezetek támogatására? Nyújthatnak-e be a szervezetek támogatási igényt és 
milyen feltételekkel? 
 
Gémes László polgármester elmondta, arról volt szó korábban, hogy amennyiben 
lesz rá keret, támogatja az önkormányzat a civil szervezeteket. Megkérdezte Márton 
Rozáliát, van-e megtakarítás? 
 
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, megtakarítás nem igazán 
jelentkezett az önkormányzatnál. Több, mint 42 millió forint forráshiánnyal 
indítottuk ezt az évet. Ennek ellenére az önkormányzat helyzete stabil. Az adók 
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jelentős része szeptember 15-ig befolyt, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem kellene 
takarékoskodni. Másféle bevételre idén már nem lehet számolni.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, előreláthatólag mikor lehet erre 
visszatérni? 
 
Gémes László polgármester válaszában elmondta, év végén még visszatérhet a 
testület a civil szervezetek esetleges támogatására.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte, hogy a Falufejlesztő Kft. nézze meg az 
Iskola u. 20. sz. előtti járdaszakaszt. Vannak olyan járdalapok, amelyek már a ház fala 
felé lejtenek, esőzéskor áztatják az ingatlan falát. Kérte, hogy még az eső beállta előtt 
végezze el a kft. a bejárást. Korábban is szó volt már arról, hogy a péksaroknál 
kijavítják a járdát. Ott nem történt semmi változás. Hozzátette, a kerékpárút is elég 
rossz állapotban van. Ezt már kérte tavaly év végén, illetve májusban is. Hozzátette, 
lakossági bejelentéseket tolmácsol.  
 
Gémes László polgármester elmondta, sok a lakossági igény, a feladatok 
elvégzéséhez viszont kevés a kapacitás. Elmondta, a kft. ügyvezetőjével napi 
kapcsolatban vannak. Van rá eset, hogy 1-2 brigádot át kell irányítani más feladathoz 
annak ellenére, hogy az előzőt még nem fejezték be. A péksarok forgalmas szakasz, a 
közlekedést még az is nehezíti, hogy az autók szabálytalanul parkolnak. Érdemes 
inkább áttolni a kerékpárt az úttesten és úgy tovább haladni. A kátyúzást ott is el 
fogják végezni. Ismertette a kátyúzási munkálatok elvégzését utcánként.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, volna igény közmeghallgatás 
megtartására.  
 
Gémes László polgármester elmondta, októberi testületi ülésen visszatérnek a 
témára.  
 
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, nagyon kevés ember megy el a 
képviselők fogadó órájára, 4-5 embernél nem több. Érdemes lenne elgondolkodni 
azon, hogy egyáltalán érdemes-e fogadóórát tartani.  
 
Gémes László polgármester elmondta, nem kötelező képviselői fogadóórát tartani. 
Minden képviselő maga dönt ebben a témában. Hozzátette, őt is sokan megkeresik 
telefonon.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, többször felvetette már a Malom utca kritikán alóli  
állapotát. Esős időben járhatatlan. A közút gödrös, a járda járhatatlan, valójában csak 
az látszik, hogy valamikor volt abban az utcában járda. Kéri a Malom utca 
helyreállítását.  
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Gémes László polgármester elmondta, a Malom utcai út itatott felület volt, rosszul 
készítették el az alapot, ezért gödrös, kátyúzni nem lehet. Az útra 10 cm-es zúzott 
anyag kellene, egyelőre ez lenne a legolcsóbb megoldás.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, a víztorony és környékén hatalmas a gaz. Kihez 
tartozik az a környék? 
 
Gémes László polgármester elmondta, az átemelő szivattyú és környéke a 
vízszolgáltatóhoz, egyéb közterület az önkormányzathoz.   
 
Tóth Péter képviselő kérte az önkormányzati terület gaztalanítását. Elmondta, 
Szarvas János elkészült a temetői angyalok felújításával. Mindkét angyalt a II. 
világháborús emlékműhöz szeretné elhelyezni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, felajánlotta Szarvas Jánosnak, hogy a temetői 
angyalok kerüljenek vissza a temetőbe, az emlékműhöz pedig vásároljanak két 
szobrot. Ez a megállapodás már elvileg megszületett.   
 
Tóth Péter képviselő elmondta, el kell gondolkodni a jövőben a falunap helyszínén. 
Esős időben a sportpálya felázik, sárban állítják fel a sátrakat, oda csak csizmába 
lehet lemenni. A település központjában fel lehetne állítani a színpadot. Javasolta, 
hogy rossz idő esetén a központban legyen megtartva a falunap. Úgy véli, az 
emberek tudomásul fogják ezt venni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, volt már rá példa, hogy nem a sportpályán 
került megrendezésre a falunap. Akkor lényegesen kevesebben vettek részt a 
programokon. A falunapra sok árus kivonul, ugráló várat állítanak fel, színpadot, 
sátrakat asztalokkal, padokkal, ideális hely a bográcsozáshoz. A központban kevés 
erre a hely. A pályán nincs forgalom, a gyerekek is biztonságban vannak. A 
tűzijátékot is biztonságosabb a központtól távol tartani. Azt sosem lehet tudni, hogy 
augusztus 20-án milyen idő lesz. A rendezvény megtartását több héttel korábban 
elkezdik szervezni, figyelemmel a helyszínre. Nem lehet egyik napról a másikra 
megváltoztatni a helyszínt.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, nem feltétlenül kellene minden 
autót leengedni a pályára sáros időben. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a polgárőrök kint vannak a helyszínen, 
figyelemmel kísérik a forgalmat. Hozzátette, a jövőben nagyobb figyelmet fognak 
fordítani arra, hogy csak azok menjenek le autóval a pályára, akiknek tényleg 
muszáj. Elmondta, napközben ő maga is több alkalommal vitt le zúzott követ, hogy 
feltöltse azokat a szakaszokat, ahol mély a nyom, vagy víz áll benne.  
 
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, volt alkalom, amikor a Kastély udvarán 
tartották a falunapokat. Nagyon sok ember volt a rendezvényen, zsúfolt volt az 
udvar. A falu központjában is tartották már meg a falunapokat, ott még kevesebb 
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hely állt rendelkezésre. A sportpálya ideális helyszíne a lovas- és kutyabemutatónak, 
íjászatnak, főzőversenynek. 
 
Egyéb hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
  
A képviselő-testület személyt érintő ügy tárgyalását zárt ülés keretében folytatja.  
 
Gémes László polgármester a nyílt ülést bezárta.  
 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
Gémes László        Gyömbér Ferencné 
 polgármester                 jegyző 
 
 
 
 

Lukács Istvánné   Puskásné Halál Ágnes 
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 
 
 
 
 


