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Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 23-án 13.00 órakor
tartott nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester,
Döbrőssyné dr. Seres Ilona,
Határné Bottyán Erika képviselő,
Lukács Istvánné alpolgármester,
Puskásné Halál Ágnes képviselő,
Tóth Péter Pál képviselő,
dr. Vigh-Molnár Henriett.
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül:
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Dr. Ötvös Ágnes Szentes Járás Hivatal vez. h.,
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető,
Csurka Zoltánné óvodavezető,
Pöszmet Zsolt intézményvezető,
Pap János intézményvezető,
Bernáth Ildikó iskolaigazgató,
Gyömbér Ferenc ügyvezető.
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv
hitelesítésére dr. Vigh-Molnár Henriett és Puskásné Halál Ágnes képviselőket javasolta.
Kérte, hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

129/2017. (XI.23.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével dr. Vigh-Molnár Henriett és Puskásné Halál
Ágnes képviselőket bízta meg.
Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat (1. sz.
melléklet), kérte, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

130/2017. (XI.23.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK:
1. Tájékoztató a két ülés között történt intézkedésekről
NAPIRENDI PONTOK:
1. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2. Megbízási szerződés jóváhagyása a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok
ellátására
3. A szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata
4. Javaslat a 2016. évi pénzmaradvány felosztásáról
5. Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.09.) önkormányzati
rendelet módosítására
6. Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
7. Az illetménykiegészítés mértékéről és a vezetői illetménypótlékról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
8. A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
9. Közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
10. A mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
ZÁRT ÜLÉS
1. Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítése
TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
KÖZÖTT TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL, FONTOSABB INTÉZKEDÉSEKRŐL
Gémes László polgármester rátért a két ülés között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztató (2. sz. melléklet) megtárgyalására. Kérte a képviselőket,
hogy kérdéseiket tegyék fel. Kérte, aki tudomásul veszi a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
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131/2017. (XI.23.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt intézkedésekről
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülésén
tudomásul vette a polgármester két ülés között történt eseményekről,
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatóját.
1. NAPIRENDI PONT
2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA
Gémes László polgármester ismertette az első napirendi pontot. (3. sz. melléklet)
Megjegyezte, hogy ezt az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezte az Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság véleményét.
dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök szintén elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Gémes László polgármester kérte, hogy aki elfogadja a 2018. évi belső ellenőrzési tervet, az
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
132/2017. (XI.23.) KT.
Tárgy: 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.
Felelős: dr. Szecskó Tamás jegyző
Határidő: azonnal
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester,
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Márton Rozália, gazdálkodási osztályvezető,
Juhász Lejla egyéni vállalkozó, okleveles pénzügyi
revizor (6763 Szatymaz, Kossuth u. 79/B.)

2. NAPIRENDI PONT
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA A 2018. ÉVI BELSŐ
ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
Gémes László polgármester ismertette a következő napirendi pontot. (4. sz. melléklet)
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye a megbízási szerződéssel kapcsolatban.
Mivel nem volt, ismét megkérte a bizottságok elnökeit ismertessék a döntésüket.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Puskásné Halál Ágnes a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke szintén elfogadásra javasolta
az előterjesztést.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha elfogadják a megbízási szerződést a
2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
133/2017. (XI.23.) KT.
Tárgy: Megbízási szerződés jóváhagyása a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2018.
évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó mellékelt megbízási
szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében a szükséges forrás biztosításáról gondoskodjon!
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: 2017. december 31.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester,
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Márton Rozália, gazdálkodási osztályvezető,
Juhász Lejla egyéni vállalkozó, okleveles pénzügyi
revizor (6763 Szatymaz, Kossuth u. 79/B)
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3. NAPIRENDI PONT
A SZOLGÁLTATÁSI ÉS EGYÉB DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA
Gémes László polgármester ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban is elmondta, hogy
mindkét bizottság tárgyalta (5. sz. melléklet) Megkérdezte van-e még valakinek kérdése,
véleménye?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy az előterjesztésben szereplő bruttó
20,- forintos áremelés nincs részletezve, hogy miből tevődik össze.
Gémes László polgármester megjegyezte, hogy a bruttó 20,- forint áremelés igazán nem sok,
de megígérte, hogy a jövőben bővebb tájékoztatást fognak kérni a szolgáltatótól. Megkérdezte
a bizottságok elnökeit a bizottságok véleményéről.
Dr. Vigh-Molnár Henriett ismertette, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Puskásné Halál Ágnes Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy szintén
elfogadásra javasolták az előterjesztést.
Gémes László polgármester megköszönte a bizottságok javaslatát és megkérte a képviselőtestület tagjait kézfeltartással jelezzék, ha egyet értenek a szolgáltatási és egyéb díjak
felülvizsgálatáról szóló határozati javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
134/2017. (XI.23.) KT.
Tárgy: A szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az
alábbi díjak 2018. január 1-től változatlanok maradnak:
-

az óvodai étkezési térítési díja (gyermek, felnőtt étkezési térítési díja,
szociális étkezők részére biztosított étkezés nyersanyag normája),
az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek, egyéb ingatlanok
haszonbérleti, bérleti díja,
a művelődési ház terembérleti és kölcsönzési díja,
temetési helyek használati díja,
lakásbérleti díjak,
közterület-használati díjak,
a vásári és a piaci helyhasználatra vonatkozó díjak.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester,
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető.
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető,
Csurka Zoltánné óvodavezető,
Pap János intézményvezető SZEESZI,
Pöszmet Zsolt intézményvezető SZEKMI,
Gyömbér Ferenc ügyvezető
Fenyő Csaba ügyvezető(SZE-PA SZOLG. 2012.Kft.)
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha egyet értenek az iskolai étkeztetés
biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötésével, melyet az előterjesztés második
határozati javaslata tartalmaz, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
135/2017. (XI.23.) KT.
Tárgy: Az iskolai étkeztetés biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Forray
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak
étkeztetésére vonatkozó - a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő
időszakra szóló - a Sze-Pa Szolg 2012. Kft-vel (Várpalota, Erdődy P. T. u.
25.) megkötésre kerülő mellékelt szolgáltatási szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés
aláírására.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapják: Gémes László polgármester,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető,
Fenyő Csaba ügyvezető (SZE-PA SZOLG
2012.Kft)

4. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A 2016. ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSÁRÓL
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Gémes László polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e kérdésük az
előterjesztéssel kapcsolatban? (6. sz. melléklet)
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy az előterjesztésben szerepel a
bérlakások felújítása 790.000,- Ft összeggel. Ezzel kapcsolatban szeretne bővebb tájékoztatást
kapni.
Gémes László polgármester elmondta, hogy talán az előző ciklusban az önkormányzat
megterveztette a bérlakások felújítását. Érvényes építési engedéllyel is rendelkeztek, ami
bizonyos idő után lejárt. Ezeket a terveket kellett a lejárat miatt aktualizálni, ez takarja ezt az
összeget. A bérlakások tetejére van tervezve magas tető és azon belül 3-3 új lakás kialakítása.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megköszönte a tájékoztatást.
Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét, mivel
tárgyalták bizottsági ülésen ezt az előterjesztést, a bizottság döntéséről.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a 2016. évi
pénzmaradvány felosztásáról szóló határozati javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
136/2017. (XI.23.) KT.
Tárgy: Javaslat a 2016. évi pénzmaradvány felosztásáról
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
és intézményei 2016. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványa 39.911.486
Ft részletezése az alábbi:
- talajterhelési díj 951.300 Ft (tartalékba 055131)
- Kubinyi pályázat közművelődési 1.100.000 Ft + áfa 400.000 Ft (dologi
kiadás 053551, 053511)
- ASP pályázat 5.000.000 Ft + áfa 1.896.610 Ft (felhalmozási kiadás 05631,
05671)
- Tűzoltó Egyesület támogatása 42.236 Ft (támogatás 055121)
- „0” havi állami támogatás előleg 9.689.926 Ft (dologi 059141)
- szennyvízcsatorna ajánlati biztosíték, kötbér 13.753.698 Ft + áfa 3.713.499
Ft (dologi kiadás 053341, 053511)
- általános tartalék 3.364.217 Ft
2.) Kurca-parti Óvoda 2016. évi pénzmaradványa 66.033 Ft részletezése a
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következő:
dologi kiadások 66.033 Ft.
3.) Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2016. évi
pénzmaradványa 68.359 Ft részletezése a következő:
dologi kiadások 68.359 Ft.
4.) Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzmaradványa 643.046
Ft részletezése a következő:
- személyi juttatások (051) 150.000 Ft,
- munkaadói járulékok (052) 36.540 Ft,
- dologi kiadások (053) 456.506 Ft.
5.) Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi
pénzmaradványa 532.003 Ft részletezése a következő:
- személyi juttatás (051) 216.900 Ft,
- munkaadói járulék (052) 29.282 Ft,
- dologi kiadások (053) 285.821 Ft.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,
hogy gondoskodjon az előirányzatok átvezetéséről.
Határidő: folyamatos
Határozatot kapja: jegyző, gazdálkodási osztály

5. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2017.(II.09.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
Gémes László polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy a rendelet módosításával
kapcsolatban van-e kérdésük? Mivel nem volt kérte, hogy aki egyet ért a 2017. évi
költségvetésről szóló 1/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításával kézfeltartással
jelezze. (7. sz. melléklet)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.09.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról

6. NAPIRENDI PONT
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
Gémes László polgármester kérte, mivel mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést, a
bizottsági elnökök mondják el a döntésüket. (8. sz. melléklet)
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Puskásné Halál Ágnes képviselő ismertette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is
elfogadásra javasolta az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését.
Gémes László polgármester megkérdezte, valakinek van-e véleménye, kérdése? Mivel nem
volt, megkérte a képviselőket, ha egyetértenek az önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezésével kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

7. NAPIRENDI PONT
AZ ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉS MÉRTÉKÉRŐL ÉS A VEZETŐI
ILLETMÉNYPÓTLÉKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MEGALKOTÁSA
Gémes László polgármester elmondta, hogy ezt az előterjesztést is tárgyalta mindkét
bizottság. Megkérdezte van-e még valakinek kérdése? (9. sz. melléklet)
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy a Közös Önkormányzati
Hivatalban hány felsőfokú végzettségű dolgozó van?
Gémes László polgármester elmondta 50 % felett van a felsőfokú végzettségű dolgozó.
Megkérte a bizottsági elnököket, mondják el az előterjesztéssel kapcsolatos döntésüket.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság szintén elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha egyetértenek az önkormányzati
rendelet megalkotásával, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékéről és vezetői illetménypótlékáról

8. NAPIRENDI PONT
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDLET
MEGALKOTÁSA
Gémes László polgármester elmondta, hogy ezt az előterjesztést (10. sz. melléklet) tárgyalta
mindkét bizottság. Megkérdezte, hogy a rendeletalkotással kapcsolatban van-e kérdés? Mivel
nem volt, megkérte a bizottságok elnökeit, mondják el döntésüket.
Dr. Vigh-Molnár Henriett az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság egyetért a rendelet megalkotásával.
Puskásné Halál Ágnes a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy szintén egyetértenek a rendelet megalkotásával.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha egyetértenek a helyi iparűzési adóról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról.

9. NAPIRENDI PONT
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ELJÁRÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MEGALKOTÁSA
Gémes László polgármester elmondta, hogy ezt az előterjesztést (11. sz. melléklet) tárgyalta
mindkét bizottság. Megkérdezte, hogy a rendelet alkotással kapcsolatban van-e kérdés? Mivel
nem volt, megkérte a bizottságok elnökeit, mondják el döntésüket.
Dr. Vigh-Molnár Henriett az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság egyetért a rendelet megalkotásával.
Puskásné Halál Ágnes a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy szintén egyetértenek a rendelet megalkotásával.
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Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha egyet értenek a közterület-használat
engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotásával kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól.

10. NAPIRENDI PONT
A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MEGALKOTÁSA
Gémes László polgármester elmondta, hogy mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? (12. sz. melléklet) Megjegyezte,
hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság alaposan megtárgyalta az előterjesztést. Több
módosítást is javasoltak. Megkérte a bizottság elnökét mondja el a bizottság javaslatát.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, hogy a bizottság hosszasan tárgyalta az
előterjesztést. 2018. évre vonatkozóan a mezőőri járulék mértékét hektáronként szántó
esetében 500,- forint, más egyéb terület vonatkozásában 200,- forint összegben javasolja a
bizottság megállapítani. Egy hektár alatt a földtulajdonosoknak ne kelljen bevallást
benyújtaniuk, továbbá a járulék befizetésének határideje június 30-ról, szeptember 30-ra
módosuljon. A mezőőr munkaköri leírásában szerepeljen az, hogy fokozottan figyeljen a
földutak indokolatlan rongálására. A bizottság 2019-re egyelőre nem határozna meg járulék
összeget. 2018. őszén hatékonysági vizsgálat után szabnák meg a járulék összegét.
Gémes László polgármester megkérdezte van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, hogy a mezőőri őrszolgálat bevezetése nem
kötelező feladata az önkormányzatoknak. A bevezetés indoklásában szerepel, hogy
külterületen lopások történnek, valamint illegális szemétlerakás. Az idei rendőrségi
beszámolóban elhangzott, hogy „a Szentesi Rendőrkapitányság illetékességi területén 8
település található, ezen települések nem tartoznak a veszélyeztetett települések közé. A
települések közbiztonsága jó, az ismerté vált bűncselekmények számában jelentős változás
nem következett be. „ Elmondta, hogy a beszámoló Szegváron 38 bűncselekményt mutatott
ki, ebből lopás 9 volt. Tudomása szerint Csongrádon is felvetődött a mezőőri szolgálat
létrehozása. Elképzelésük szerint 3 fő mezőőrre lett volna szükségük, de mivel ez kb. 10-15
millió forintot vitt volna el a költségvetésükből, nem vezették be a mezőőri szolgálatot. A
jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a vegyes minősítésű területeken megállapodással is
ellehessen a mezőőri feladatot látni. Az állam mezőőrönként 500 ezer forinttal járul hozzá a
mezőőri szolgálat megalakításához, ezen felül a személyi és dologi kiadások 50 %-át fedezi.
90 ezer forintot biztosít havonta mezőőrönként, ami utólag igényelhető számlák alapján. Ez
negyedévente lesz igényelhető az átfutási idő minimum 30 nap. Szerinte erre az átmeneti
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időszakra is túl nagy összeget kellene belefektetnie az önkormányzatnak. Megjegyezte, hogy
az előterjesztésben taglalva vannak a kiadások. Megítélése szerint nincs mindegyik eszköz
felsorolva, amit a jogszabály tartalmaz. A felsorolásban vannak olyan eszközök, melyeket
véleménye szerint kevesebbért is meg lehet vásárolni. Az sem derül ki számára, hogy egy,
vagy két gépkocsi beszerzése szükséges-e. A kiadások között nem szerepel a jogszabály által
előírt ruházati költség. Megjegyezte, hogy ezeknek a ruháknak van kihordási idejük, cserélni
kell őket. Nem számol olyan kiadással az előterjesztés, hogy a bevallásokat ellenőrizni
kellene, feldolgozni, kivetni. Erre ember kell, ha nem is főállású. Úgy tudja, hogy a hivatal
dolgozói eléggé le vannak terhelve. Azzal sem ért egyet, hogy az egy hektár alatti földterület
után nem kellene mezőőri járulékot fizetni. Ha van egy nagyobb osztatlan közös tulajdonban
lévő földterület és úgy jönnek ki a tulajdoni arányok, hogy nem keletkezik fizetési
kötelezettség, akkor egy nagyobb földterület után nem kellene járulékot fizetni. A
rendelettervezet azt is tartalmazza, hogy a mezőőri járulékból befolyt összeget az
önkormányzat kizárólag a mezei őrszolgálat ellátására, környezetvédelmi feladatokra,
valamint külterületi utak karbantartására használhatja fel. Meglátása szerint a mezőőri járulék
a mezőőri szolgálat működtetésére használható fel. Feltűnt neki, hogy a polgármester lenne a
munkáltatója a mezőőrnek, munkáját a polgármester irányításával látná el, a szabályzatot is a
polgármester adná ki. Szerinte túlságosan egy kézben összpontosulna a mezőőri szolgálat
felállítása. Összességében az a véleménye, hogy a mezőőri szolgálat felállítása és
működtetése az önkormányzatnak nagyon sok pénzébe kerülne. Ezt a pénzt az utak rendbe
tételére is lehetne fordítani. Továbbá a jogszabály szerint másképp is meg lehet oldani a
mezőőri szolgálatot. A felsoroltak miatt ebben a formában nem támogatja a mezőőri szolgálat
létrehozását.
Gémes László polgármester megköszönte képviselő asszony véleményét. Megkérdezte van-e
még valakinek hozzászólása? Mivel nem volt, elmondta, hogy két kérdést tesz fel, melyre a
képviselőknek szavazniuk kell. Az első, hogy létre hozzák-e a mezőőri szolgálatot? Aki ezzel
egyet ért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodással meghozta alábbi határozatát. A
döntéshozatalban 7 fő vett részt.
137/2017. (XI.23.) KT.
Tárgy: Mezei őrszolgálat létrehozása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a szegvári
külterületi ingatlanok védelme érdekében az Önkormányzat mezei őrszolgálatot hoz létre.
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Gémes László polgármester kérte, aki a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata alapján a
rendelet megalkotásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról.
Gémes László polgármester megkérdezte van-e még valakinek előterjesztése? Mivel nem
volt a nyílt ülést bezárta és rátért a zárt ülésre.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

Puskásné Halál Ágnes
dr. Vigh-Molnár Henriett
képviselő, jkv. hitelesítő

