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Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 14-én 15.30 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. Tóth Flórián Szentes Járás Hivatal vez.
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető,
Lukácsné Csurgó Csilla gazd. oszt. vez. h.,
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 Döbrőssyné dr. Seres Ilona és Tóth Péter 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.

140/2017. (XII.14.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Döbrőssyné dr. Seres Ilona és Tóth Péter
képviselőket bízta meg.
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Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat (1. sz.
melléklet), kérte, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

141/2017. (XII.14.) 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 közötti intézkedésekről
NAPIRENDI PONTOK:
1. A képviselő-testület 2018. évi munkaterve
2. Beszámoló a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
3. 2017. évi igazgatási szünet elrendelése
4. SZMSZ módosítása
5. A közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. Partnerségi rendelet megalkotása
7. Kurca-parti Óvoda telkének bővítése
ZÁRT ÜLÉS

TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
KÖZÖTT TÖRTÉNT 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. Mivel nem volt kérdés, 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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142/2017. (XII.14.) 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
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. ÉVI MUNKATERVE
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 elmondta, hogy a bizottság javasolja, hogy az
októberi ülésen a mezőőri szolgálat számoljon be az addigi munkájáról. Megemlítette ismét
felmerült, hogy az üléseknek nincs meghatározva a kezdési ideje.
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek véleménye?
Dr. Tóth Flórián Szentes Járási Hivatal vezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy készítettek
egy évet átfogó beszámolót, melynek jóváhagyása folyamatban van. Szeretnék ezt a
beszámolót a képviselő-testület elé benyújtani tájékoztatásul. Kérte, hogy a tavaszi
időszakban tűzzék napirendre ezt a beszámolót.
Gémes László polgármester javasolta, hogy a májusi ülés alkalmával tárgyalják meg a
beszámolót. Kérte, hogy aki ezekkel a változtatásokkal elfogadja a képviselő testület 2018.
évi munkatervét, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

143/2017. (XII.14.) KT.
Tárgy: A képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi
munkatervet a kiegészítésekkel együtt elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott
munkaterv Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített módon történő
kihirdetéséről, megküldéséről.
Felelős: jegyző
Határidő: 2017. december 29.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás
jegyző, Berkeczné Csák Andrea osztályvezető, Márton Rozália,
gazdálkodási osztályvezető, Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjai, Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság tagjai, intézményvezetők, Szegvári
Falufejlesztő Kft. ügyvezetője, Szegvári Forray Máté Általános Iskola
intézményvezetője.

2. NAPIRENDI PONT
BESZÁMOLÓ A SZEGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MUNKÁJÁRÓL
Gémes László polgármester ismertette a következő napirendi pontot. (4. sz. melléklet) Átadta
a szót dr. Szecskó Tamás jegyzőnek.
Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a korábbi évek beszámolóit átnézte. Ezekből arra
következtetett, hogy a hivatalban minden nagyon remek, minden szuper, „szakmai
alázatosság, igényesség” ilyen szavakat talált a beszámolókban. Viszont néha ezeknek a
hiányát tapasztalta. Ennek ellenére meg van elégedve a hivatali apparátus munkájával. Ez az
év nagyon nehéz volt, főleg a gazdálkodási osztály számára az ASP bevezetése miatt. Nagyon
sok túlórát teljesítettek a kollégák. Megjegyezte, hogy van fejlődési lehetőség, van hova
fejlődni. Bízik benne, hogy azon az úton haladnak tovább, amelyen elindultak. Végezetül
megköszönte a hivatali, illetve minden önkormányzati dolgozónak az egész éves munkáját.
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Mivel mindkét bizottság tárgyalta
ezt a napirendi pontot megkérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vezetőjét mondja el
döntésüket.
Puskásné Halál Ágnes elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésekor a hivatali dolgozók
béremelésének lehetőségét vizsgálja meg, saját forrás terhére. A bizottság nevében
megköszönte a hivatali dolgozók egész éves munkáját.
Gémes László polgármester az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét szintén
megkérte, mondja el a bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Dr. Vigh-Molnár Henriett elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Gémes László polgármester megkérdezte van-e kérdése, véleménye valakinek? Mivel nem
volt, kérte a képviselőket, aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
144/2017. (XII.14.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Szecskó Tamás jegyző
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás
jegyző

3. NAPIRENDI PONT
2017. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE
Gémes László polgármester megkérte dr. Szecskó Tamás jegyzőt ismertesse az előterjesztést.
(5. sz. melléklet)
Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy egy kormányrendelet lehetőséget biztosít arra,
hogy a hivatalnál a téli időszakban 2 hét időtartamra igazgatási szünetet rendeljen el a
képviselő-testület. Ez azért jó, hogy a ki nem vett szabadságokat a köztisztviselők fel tudják
használni. Ezért a két ünnep között (december 27-től december 29-ig) az ügyfélfogadás
szünetel, mivel az ügyfélforgalom is kicsi ebben az időszakban.
Gémes László polgármester megkérdezte, kérdése, véleménye van-e valakinek az
elhangzottakkal kapcsolatban? Mivel nem volt, megkérte a képviselőket, aki egyetért a 2017.
évi igazgatási szünet elrendelésével, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

4. NAPIRENDI PONT
SZMSZ MÓDOSÍTÁSA
Gémes László polgármester megjegyezte, hogy mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést.
(6. sz. melléklet) Megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét, mondja
el a bizottság véleményét.
Dr. Vigh-Molnár Henriett elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.
Gémes László polgármester megkérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse
döntésüket.
Puskásné Halál Ágnes elmondta, a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gémes László polgármester megköszönte a bizottságok véleményét. Megkérdezte, van-e még
valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, kérte a
képviselőket, aki egyet ért az SZMSZ módosításával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI. 27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

5. NAPIRENDI PONT
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Gémes László polgármester ismertette a következő előterjesztést. (7. sz. mellékelt).
Ismételten megkérte a bizottságok elnökeit, mondják el a bizottságok véleményét.
Puskásné Halál Ágnes elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.
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Dr. Vigh-Molnár Henriett az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke elmondta,
szintén elfogadásra javasolják a módosítást.
Gémes László polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem
volt kérte, aki egyetért, a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet
módosításával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

6. NAPIRENDI PONT
PARTNERSÉGI RENDELET MEGALKOTÁSA
Gémes László polgármester ismertette a következő napirendi pontot. (8. sz. melléklet)
Megkérte a bizottságok elnökeit ismertessék a bizottságok döntését.
Puskásné Halál Ágnes elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a rendelet
megalkotását elfogadásra javasolta.
Dr. Vigh-Molnár Henriett ismertette, hogy az Oktatási, Kulturális Bizottság szintén
elfogadásra javasolta a rendelet megalkotását.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha egyetértenek a partnerségi rendelet
megalkotásával, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017. (XII.15.)
önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
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7. NAPIRENDI PONT
A KURCA-PARTI ÓVODA TELKÉNEK BŐVÍTÉSE
Gémes László polgármester elmondta, hogy korábban is vásárolt az önkormányzat
szomszédos területet az óvoda telkének bővítése érdekében. Két szomszédos telektulajdonos
felajánlotta, hogy eladna a telkéből. A mérnök megtervezte, a Földhivatal jóváhagyta. A
terület 710 m2, a vételár 500, Ft/m2. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés,
vélemény? Mivel nem volt, megkérte a képviselőket, aki egyet ért azzal, hogy a Kurca-parti
Óvoda telkének bővítése céljából vásárolják meg a 710 m2 nagyságú telket, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

145/2017. (XII.14.) KT.
Tárgy: A Kurca-parti Óvoda telkének bővítése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy
az Önkormányzat a Szegvár belterület 273 helyrajzi szám alatti ingatlanból
710 m2 területnagyságú ingatlanrészt Lakatos Antal, Perjés Tünde és Imecs
Anna tulajdonosoktól mindösszesen 355.000,- Ft vételárért adásvétel útján
megvásárol.
A vételár kifizetése az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
céltartalékából történik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétel, a
telekalakítási, a telekhatár rendezési és az ingatlan-nyilvántartási eljárás
lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás
jegyző, Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy egyéb előterjesztése van-e valakinek?
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Lukács Istvánné alpolgármester tolmácsolta a 70 éven felüliek köszönetét az egyszeri
támogatásért.
Bernáth Ildikó iskolaigazgató köszönetet mondott az önkormányzatnak a beadott pályázatért,
aminek megvalósítása hamarosan megkezdődik. Mindenkit szeretettel meghívott a 2017.
december 21-én 16:30-kor tartandó karácsonyváró iskolai ünnepségre.
Puskásné Halál Ágnes képviselő lakossági bejelentés kapcsán elmondta, hogy a piac-téren, a
volt lángossütő előtt nincs közvilágítás. Továbbá a Köztársaság és Mindszenti utca
kereszteződésében a kerékpárúton van egy mély kátyú. Megköszönte az önkormányzatnak,
hogy a mikrobuszt többször is rendelkezésre bocsátotta a civil szervezeteknek.
Gémes László polgármester úgy gondolja, a buszok pont azt a célt szolgálják, hogy a helyi
szervezeteket támogassák.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő a közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy közel
két éve kérte, a közvilágítás korszerűsítését. Akkor az volt, hogy a DÉMÁSZ megkeresi a
hivatalt. Később többször is rákérdezett, de sajnos nem válaszoltak. Szerinte valahol
homokszem került a rendszerbe.
Gémes László polgármester elmondta, hogy kapott az önkormányzat egy ajánlatot a
DÉMÁSZ-tól, amire természetesen reagálni fognak. Előzetes tárgyalások már folytak arról,
hogy ütemezetten hajlandók kicserélni a régi nátrium lámpatestek égőit. Elmondta, ha meg
tudnak állapodni, akkor hamarosan sor kerül az égők cseréjére. Talán arra is lesz lehetőség,
hogy egy utcánál egy mintaszakaszra akár ledes világítást szereljenek. Jelenleg a szerződés
áttanulmányozás, értelmezés és átdolgozás alatt van. Szerinte az idén még megkötik a
szerződést.
Csurka Zoltánné óvodavezető két elismerésről számolt be a képviselő-testületnek. Az egyik
az, hogy december 12-én vehették át a Zöld Óvoda címet, melyet a környezettudatos nevelés
elismeréséért kaptak. A másik az, hogy az óvoda a Szegedi Tudomány Egyetem Bölcsész
Tudományi Kar Általános Nyelvészeti Tanszékének kutatóbázis intézménye lett.
Gémes László polgármester megköszönte a tájékoztatást, büszke az óvoda elért
eredményeire. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a mezőőri szolgálatra még nincs jelentkező.
Kérte a gazdálkodókat, ha tudnak olyat, aki esetleg munka mellett vállalná a szolgálatot,
tegyenek javaslatot.
Dr. Tóth Flórián hivatalvezető megköszönte a polgármester, a jegyző és a képviselő-testület
egész éves támogatását. Köszöni, hogy helyet biztosítottak a járási ügysegédnek.
Gémes László polgármester köszönetet mondott a közvetlen munkatársainak, az
intézményvezetőknek és az intézmények dolgozóinak, a Falufejlesztő Kft. csapatának az idei
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munkájukért. Elmondta, hogy a két nagy beruházás és a közmunkaprogram a következő
évben erősen lefogja terhelni a Kft-t. Esetlegesen személyi fejlesztés is szóba jöhet a
jövőben. A képviselő-testületnek is megköszönte az egész éves munkáját. Szintén köszönetet
mondott a civilszervezetek vezetőinek és a lakosoknak, akik hozzájárultak a település
fejlődéséhez. Áldott, békés karácsonyt és eredményekben, feladatokban gazdag újévet kívánt
mindenkinek. A nyílt ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Tóth Péter
képviselő, jkv. hitelesítő

