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Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 5-én 07:30 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester,
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő,
Lukács Istvánné alpolgármester,
Puskásné Halál Ágnes képviselő,
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül:
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető,
Márton Rozália gazd. osztályvezető,
Lukácsné Csurgó Csilla gazd. ov. helyettes.
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket, Határné Bottyán Erika és Tóth Péter
képviselők jelezték távolmaradásukat. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes. A jegyzőkönyvvezetésére felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Lukács Istvánné és Puskásné Halál Ágnes képviselőket javasolta. Kérte, hogy
aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 4 fő
vett részt.
1/2018. (II.05.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és Puskásné Halál Ágnes
és képviselőket bízta meg.
Gémes László polgármester ismertette a meghívó (1. sz. melléklet) napirendi pontjait.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy szerinte a harmadik napirendi
pontnak nincs értelme.
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 7:33 perckor megérkezett.
Gémes László polgármester megkérdezte van-e még valakinek a napirendi pontokkal
kapcsolatban véleménye? Mivel nem volt megkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha
egyet értenek.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodással meghozta alábbi határozatát. A
döntéshozatalban 5 fő vett részt.
2/2018. (II.05.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi
pontját az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONT:
1./ Pályázat Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LAEDER programban nyújtandó
támogatások lehívására
2./ Együttműködési szándéknyilatkozat kötése a Kurca-völgye Egyesülettel
3./ A migránsok betelepítése elleni nyilatkozat

1. NAPIRENDI PONT
PÁLYÁZAT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LAEDER
PROGRAMBAN NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRA
Gémes László polgármester ismertette az előterjesztést (2. sz. melléklet). Elmondta, hogy hét
féle pályázati lehetőség van. Ebből hármat az Önkormányzat pályáz meg, egyet pedig a
Kurca-völgye Egyesület. Az első pályázati lehetőséggel az orvosi rendelő feletti két szolgálati
lakás felújítása válna lehetségessé. A második címe a közösségi színtér építése, létrehozása.
Ezzel a volt könyvtár épületének átalakítása valósulhatna meg, melyet az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek adott át az Önkormányzat. A harmadik benyújtandó pályázat rendezvénnyel
kapcsolatos. Megkérdezte van-e az elmondottakkal kapcsolatban valakinek kérdése?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy mind a háromra lehet pályázni?
Gémes László polgármester elmondta, hogy mind a három különböző jogcím, mindegyik
jogcímre lehet pályázatot benyújtani, de csak egyet. Felkérte a képviselőket, ha egyetértenek a
„Tartsuk itt a fiatalokat” című pályázat beadásával kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
3/2018. (II.05.) KT.
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Tárgy: Pályázat Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER programban nyújtandó
támogatások lehívására
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
vidékfejlesztési miniszter 255/2014. (X.10.) VM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2018-ban nyújtandó támogatás(ok)ra:
- Tartsuk itt a fiatalokat!
A fejlesztés során a 292. HRSZ ingatlan kerülne felújításra.
A pályázat költségei:
- Tartsuk itt a fiatalokat!
A pályázat összköltsége (bruttó): 5.882.352,- Ft
Támogatási összeg (85 %): 5.000.000,- Ft
Önerő (15% ): 882.352,- Ft
A pályázat önerejét az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés céltartalékból
finanszírozza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita polgármesteri kabinet
munkatárs, Rúzs-Molnár Nelli polgármesteri kabinet munkatárs
Gémes László polgármester felkérte a képviselőket, ha egyetértenek a „Közösségi tér/színtér
építése/létrehozása, infrastrukturális fejlesztése” című pályázat beadásával kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
4/2018. (II.05.) KT.
Tárgy: Pályázat Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER programban nyújtandó
támogatások lehívására
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
vidékfejlesztési miniszter 255/2014. (X.10.) VM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2018-ban nyújtandó támogatás(ok)ra:
- Közösségi tér/színtér építése/létrehozása, infrastrukturális fejlesztése
A fejlesztés során a 285/1. HRSZ ingatlan kerülne felújításra.
A pályázat költségei:
- Közösségi tér/színtér építése/létrehozása, infrastrukturális fejlesztése
A pályázat összköltsége (bruttó): 4.705.882,- Ft
Támogatási összeg (85 %): 4.000.000,- Ft
Önerő (15% ): 705.882,- Ft
A pályázat önerejét az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés céltartalékból
finanszírozza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita polgármesteri kabinet
munkatárs, Rúzs-Molnár Nelli polgármesteri kabinet munkatárs
Gémes László polgármester felkérte a képviselőket, ha támogatják a „A vidék kulturális
szellemi és közösségi élet fejlesztése” című pályázat beadását kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
5/2018. (II.05.) KT.
Tárgy: Pályázat Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER programban nyújtandó
támogatások lehívására
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
vidékfejlesztési miniszter 255/2014. (X.10.) VM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2018-ban nyújtandó támogatás(ok)ra:
- A vidéki kulturális szellemi és közösségi élet fejlesztése
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A pályázat költségei:
- A vidéki kulturális szellemi és közösségi élet fejlesztése
A pályázat összköltsége (bruttó): 5.882.352,- Ft
Támogatási összeg (85 %): 5.000.000,- Ft
Önerő (15% ): 882.352,- Ft
A pályázat önerejét az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés céltartalékból
finanszírozza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita polgármesteri kabinet
munkatárs, Rúzs-Molnár Nelli polgármesteri kabinet munkatárs

2. NAPIRENDI PONT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉK NYILATKOZAT KÖTÉSE A KURCA-VÖLGYE
EGYESÜLETTEL
Gémes László polgármester elmondta, hogy van olyan jogcím amelyre két pályázatot
szeretne benyújtani az Önkormányzat és ezért együttműködési megállapodást kell kötni a
Kurca-völgye egyesülettel. (3. sz. melléklet) Ez a pályázat a Sport pálya mellett kialakítandó
futópálya megvalósítására adna lehetőséget.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy jól emlékszik-e arra, hogy volt már
futópálya létesítésére beadva pályázat?
Gémes László polgármester elmondta, hogy két-három
Önkormányzat pályázatot, eddig semmiféle fejlemény nem
kimerítették, nem lehet tudni, hogy valamikor lesz-e annak
jelenlegi pályázat a futópálya alapjára vonatkozik a szőnyeg
szeretnék megvalósítani.

éve valóban adott be az
volt. Valószínűleg a keretet
a pályázatnak eredménye. A
nincs benne, az majd később

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy a futópálya hasonló, mint a
szentesi?
Gémes László polgármester válaszában elmondta, hogy hasonló, csak a gumiszőnyeg nem
lesz rajta.
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, ha nyer a pályázat, mikor valósul meg a
futópálya kialakítása?
Gémes László polgármester úgy gondolja, ha a pályázat elbírálása már nyáron megtörténik,
akkor már ebben az évben megvalósulhat a beruházás. Az időjárás nagyon befolyásolja az
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építést. Megkérdezte van-e még valakinek kérdése? Mivel nem volt kérte a képviselőket aki
egyet ért az együttműködési szándéknyilatkozat megkötésével kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
6/2018. (II.05.) KT.
Tárgy: Együttműködési szándéknyilatkozat kötése a Kurca - völgye Egyesülettel, Sport
pályán (Szegvár Sport tér 5) sikeres LEADER pályázat esetén futópálya kialakítására
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
együttműködési szándék nyilatkozatot köt a Kurca-völgye Egyesülettel, az
önkormányzat tulajdonában lévő Sport tér 5. szám (hrsz. 480/10) alatti ingatlanon
történő futópálya kialakítása céljából. A beruházás sikeres LEADER pályázat
esetén valósul meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttműködési
szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita polgármesteri kabinet
munkatárs, Rúzs-Molnár Nelli polgármesteri kabinet munkatárs
Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önerő vállalásáról külön
határozatot kell hozni. Kérte, aki egyet ért azzal, hogy a futópálya létesítésével kapcsolatos
önerőt az Önkormányzat biztosítsa, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
7/2018. (II.05.) KT.
Tárgy: Együttműködési szándéknyilatkozat kötése a Kurca - völgye Egyesülettel, Sport
pályán (Szegvár Sport tér 5) sikeres LEADER pályázat esetén futópálya kialakítására
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
együttműködési szándék nyilatkozatot köt a Kurca-völgye Egyesülettel, az
önkormányzat tulajdonában lévő Sport tér 5. szám (hrsz. 480/10) alatti ingatlanon
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történő futópálya kialakítása céljából. A beruházás sikeres LEADER pályázat
esetén valósul meg.
Az önkormányzat vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a megvalósításhoz
szükséges 705.882 Ft önerőt, megállapodás alapján a 2018. évi céltartalék terhére
biztosítja a Kurca-Völgye Egyesület részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert sikeres pályázat esetén a
megállapodás aláírására.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita polgármesteri kabinet
munkatárs, Rúzs-Molnár Nelli polgármesteri kabinet munkatárs

3. NAPIRENDI PONT
A MIGRÁNSOK BETELEPÍTÉSE ELLENI NYILATKOZAT
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye? (4. sz. melléklet)
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a határozati javaslat első
bekezdését nem érti, értelmezhetetlennek tartja. Úgy gondolja, ezt a kérdést kormányzati
szinten kell kezelni, szerinte hathatós megoldást ők tudnak találni.
Gémes László polgármester véleménye szerint a lakosság is sokat tud tenni annak érdekében,
hogy ne jöjjenek migránsok a településünkre. A betelepítés ellen az önkormányzatoknak
össze kell fogniuk, de erről nem egyforma a vélemény. Megkérdezte van-e valakinek kérdése
a határozati javaslattal kapcsolatban. Mivel nem volt megkérte a képviselőket, ha egyet
értenek a migránsok betelepítése elleni nyilatkozattal kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 4 fő
vett részt.

8/2018. (II.05.) KT.
Tárgy: A migránsok betelepítése elleni nyilatkozat
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete büszke arra, hogy az
elmúlt negyed században aktív civil élet alakult ki a községben, és az éppen
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hivatalban lévő polgármester és képviselő-testületi többség pártállásától
függetlenül mindig élvezte az Önkormányzat támogatását.
A Képviselő-testület az élet számos területén tevékenykedő civil szervezeteket,
az azokat alkotó önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett önkéntes
munkát értéknek tekinti, és meg kívánja védeni attól, hogy Soros György
spekulációs ügyletekből származó vagyonából felvásárolja azokat és rájuk
kényszerítse betelepítés párti ideológiáját.
A Képviselő-testület tiltakozik az ellen, hogy a legújabb hírek szerint Soros
György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében
bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a magyar településeken, és több
százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát. Ez
a terv valamennyi magyar településre, így Szegvárra is rendkívül veszélyes,
hiszen veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága.
A szegváriak maguk döntik el az ügyeiket és nem szeretik, ha máshol élők
döntenek helyettük, ezért a Képviselő-testület – képviselve a Szegváron élők
érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Szegváron sem bevándorlás-szervező
irodát, sem migránstábort; egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar
önkormányzatok utasítsák el a Soros György által tervezettek és a kötelező, felső
korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László polgármester
Gémes László polgármester megkérdezte van-e még valakinek előterjesztése, kérdése,
észrevétele, mivel nem volt megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

Lukács Istvánné
Puskásné Halál Ágnes
képviselő, jkv. hitelesítő

