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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2016. január 6-án du. 17.00 

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 
  dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
  

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  
 

Gyömbér Ferencné jegyző 
 
 
Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte az új év első ülésén 
megjelenteket, boldog új évet kívánt.  Megállapította, az ülésen 7 képviselő-testületi 
tag megjelent, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv 
vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére Határné Bottyán 
Erika és Puskásné Halál Ágnes képviselőt javasolta. Kérte, aki a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
1/2016. (I.06.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.  
 

Határozat  
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Határné Bottyán Erika és Puskásné 
Halál Ágnes képviselőt bízta meg.  
 
 

Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat és kérte annak 
elfogadását (1. sz. melléklet). 
 



2 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
2/2016. (I.06.) KT.  
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ A Szegvári Forray Máté Általános Iskola Gémes László 
      és AMI intézményvezető, második ciklusos polgármester 
      megbízásának véleményezése 

 

 

2./ Kifogás benyújtása „Fizetési felszólítás   Gémes László  
 KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030 sz. projekt  polgármester 
      szabálytalanságból eredő pénzügyi  
 korrekció követelés visszafizetésére” 

 
3./ Egyéb előterjesztések 
 
 
 
 

1. NAPIREND 
 

SZEGVÁRI FORRAY MÁTÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 
INTÉZMÉNYVEZETŐ, MÁSODIK CIKLUSOS MEGBÍZÁSÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE 
 
 

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Forray Máté Általános Iskola 
és AMI intézményvezető, második ciklusos megbízásának véleményezésére irányuló 
írásos anyagot (2. sz. melléklet). Megkérdezte, van-e kérdés az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, mi a tantestület véleménye?  
 
Gémes László polgármester elmondta, nem ismeri a tantestület véleményét. 
Hozzátette, nem az önkormányzat az iskola fenntartója.  
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Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, a tantestület részéről 27-en vettek részt a 
szavazásban. 13 fő javasolta, hogy pályázat nélkül kerüljön sor az intézményvezető 
megbízására, 14 fő szavazott a pályázat kiírására.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, ki fog dönteni a pályázatokról? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a KLIK fog dönteni, a képviselő-testületnek 
ugyan úgy meglesz a véleményezési joga. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, a megbízás újra 5 évre szól? 
 
Gémes László polgármester elmondta, az intézményvezetői megbízás 5 évre szól. 
 
Gémes László polgármester kérte, a képviselő-testületet jelezze, hogy a Szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, 
Bernáth Ildikó ismételt megbízásával – nyilvános pályázat mellőzésével – egyetért. 
A szavazás eredménye 3 igen, 4 nem szavazat.  
 
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testületet jelezze, hogy a Szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, 
Bernáth Ildikó ismételt megbízásával – nyilvános pályázat mellőzésével – nem ért 
egyet. 
 
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. A döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
3/2016. (I.06.) KT.  
 
Tárgy: Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI intézményvezető második 
ciklusos megbízásának véleményezése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI intézményvezető második 
ciklusos megbízásának véleményezése tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés 
e/ pontjában szereplő kérdésben a (4) bekezdés h) pontjában biztosított 
véleményezési jogköre alapján a Szegvári Forra Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetője, Bernáth Ildikó ismételt 
megbízásával – nyilvános pályázat mellőzésével – nem ért egyet.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Molnárné Tóth 
Györgyi tankerületi igazgató.  
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2. NAPIREND 

 
KIFOGÁS BENYÚJTÁSA „FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030 

SZ. PROJEKT SZABÁLYTALANSÁGBÓL EREDŐ PÉNZÜGI KORREKCIÓ 
KÖVETELÉS VISSZAFIZETÉSÉRE” 

 
 
 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a Kifogás benyújtása a „Fizetési felszólítás 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030 sz. projekt szabálytalanságból eredő pénzügyi 
korrekció követelés visszafizetésére tárgyú írásos anyagot (3. sz. melléklet). 
Elmondta, amikor az AUTAF ellenőrzést végzett, mindent rendben talált, minden 
szabályos volt. Első körben a mérnök kiválasztását kifogásolta. A kiírásban az 
szerepelt, hogy a mérnöknek a mérnöki kamarának tagja kell, hogy legyen. Ők ez 
túlzónak találták.  
A közbeszerzés kiírásakor kritériumként szerepelt, hogy olyan kivitelezők 
pályázhatnak erre a beruházásra, akik egy projekt keretében építettek már tisztítót is 
és hálózatot is. Jelenleg arról van szó, hogy néhány jogász ezt nehezményezi, túlzó 
kritériumnak tartják. Ezért akarják önkormányzatunkat büntetni. Hozzátette, a 
kifogásban szerepel, hogy ezzel sértik a jogainkat.  
Elmondta, a közbeszerzési dokumentációt kb. 1,5 évig ellenőrizték a szakmai 
szervezetek. A közbeszerzési döntőbizottság azt jóváhagyta, megkaptuk a minőségi 
tanúsítványt arról, hogy mindent rendben találtak.  
Etikátlan az, hogy a kivitelezés lezárta után hibát vélelmeznek. Ez ellen az 
önkormányzat kifogást nyújt be és kérte a képviselő-testületet, hogy erre hatalmazza 
fel.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, érdemi kifogást ennél jobban ő 
sem tudna megfogalmazni. Javasolja a kifogás benyújtását a fizetési felszólítás ellen. 
A kifogás második oldalán egy határozatra hivatkoznak. Megkérdezte, ez mikor 
érkezett meg és ki hozta? 
 
Gémes László polgármester elmondta, az AUTAF kifogását az önkormányzat 
megfellebbezte. Az AUTAF nem hozhat ilyen határozatot, neki a közbeszerzési 
döntőbizottsághoz kell fordulni. Ez megtörtént, az AUTAF-ot elutasították. Mindez 
részletesen szerepel a Kifogásban. Az AUTAF az elutasítás ellenére újra 
próbálkozott.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, a fizetési felszólításból nem derül 
ki, hogy milyen döntésen alapszik?  
 
Gémes László polgármester elmondta, azért nem derül ki, mert az AUTAF-nak nincs 
döntési jogköre. A kifogásban az szerepel, hogy vizsgálódni sincs joga. „Az ítélet 
rögzíti, hogy a közösségi jogszabályok nem élveznek elsőbbséget a nemzeti 
jogszabályokkal szemben, és a hatályos jogi szabályozás egyértelművé teszi, hogy a 
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Közbeszerzési Döntőbizottság elmarasztaló határozata nélkül jogsértést 
megállapítani, szankciót alkalmazni nem lehet.” 
 
Kérte, aki egyetért a kifogás benyújtásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
4/2016. (I.06.) KT.  
 
Tárgy: Kifogás benyújtása a „Fizetési felszólítás KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030 sz. 
projekt szabálytalanságból eredő pénzügyi korrekció követelés visszafizetésére”. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Kifogás benyújtása a „Fizetési felszólítás KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0030 sz. projekt szabálytalanságból eredő pénzügyi 
korrekció követelés visszafizetésére” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A képviselő-testület a kifogás benyújtásával egyetért.  
  
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Munkácsi Zoltán 
kabinet munkatárs. 

 
 
 
 
 
 

3. NAPIREND 
 

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK 
 
 
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, történt-e intézkedés az Alföldvíz Zrt. által 
kiszámlázott vízdíj rendezésével kapcsolatban?  
 
Gémes László polgármester elmondta, kapott visszajelzéseket a lakosoktól, akik 
felhívták az ügyfélszolgálatot. Elmondták, akiknél nem tudtak órát leolvasni, 
kalkulált fogyasztással számoltak, de korrigálták az összeget. Az Alföldvíz Zrt. 
részletfizetési kedvezményt biztosít azoknak a lakosoknak, akiknek magas a vízdíja. 
Mindenkinek augusztus 1-jétől számláztak ki szennyvíz díjat.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, sokan azt mondták, májustól már számláztak. 
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Gémes László polgármester elmondta, sokan nem olvassák el a számlát. Vízdíjat 
május 24-től, szennyvíz díjat augusztus 1-től számlázott ki az Alföldvíz Zrt.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmft. 
 

 
 
Gémes László        Gyömbér Ferencné 
polgármester                    jegyző  
 
 
 

Határné Bottyán Erika  Puskásné Halál Ágnes 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 
 


