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Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 7-én 07:30 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester,
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő,
Határné Bottyán Erika képviselő,
Lukács Istvánné alpolgármester,
Puskásné Halál Ágnes képviselő,
dr. Vigh-Molnár Henriett 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, Megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. A jegyzőkönyvvezetésére felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Puskásné Halál Ágnes és dr. Vigh-Molnár Henriett képviselőket javasolta.
Kérte, hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
23/2018. (III.07.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Puskásné Halál Ágnes és dr. Vigh-Molnár
Henriett képviselőket bízta meg.
Gémes László polgármester ismertette a meghívó (1. sz. melléklet) napirendi pontjait.
Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslata? Mivel nem
volt megkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyet értenek a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
24/2018. (III.07.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

jelen

ülés

NAPIRENDI PONT:
1./ Szegvár külterület 0535 hrsz.-ú ingatlan egy részének állami tulajdonba
adása
2./ Szegvár fenntarthatósági terv felülvizsgálata

1. NAPIRENDI PONT
SZEGVÁR KÜLTERÜLET 0535 HRSZ.-Ú INGATLAN EGY RÉSZÉNEK ÁLLAMI
TULAJDONBA ADÁSA
Gémes László polgármester ismertette az előterjesztést (2. sz. melléklet). Elmondta, hogy a
gát felújításával kapcsolatos az előterjesztés. Szélesíteni fogják a gátat és ez érinteni fogja az
önkormányzati tulajdonban lévő utat. Az ATIVIZIG kérte, hogy adjuk állami tulajdonba az
útnak ezt a részét. Véleménye szerint az állami tulajdonba adás egyszerűbb, mint a kisajátítási
eljárás, ezért támogatja a kérést. Megkérdezte van-e az elmondottakkal kapcsolatban
valakinek kérdése?
Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, hogy ingyenes tulajdonba adásról van szó?
Gémes László polgármester elmondta, természetesen a térítésmentes tulajdonba adást
támogatja, hiszen az önkormányzat is az állam része. Mivel több kérdés nem merült fel kérte a
képviselőket, ha egyetértenek a Szegvár külterület 0535. hrsz-ú ingatlan egy részének
térítésmentes állami tulajdonba adásával kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
25/2018. (III.07.) KT.
Tárgy: Szegvár külterület 0535 hrsz.-ú ingatlan egy részének állami tulajdonba adása
Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
Szegvár külterület 0535 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett közút
művelési ágú, 879 m2 területű ingatlan a mellékelt terület kimutatás,
változási vázrajz valamint kisajátítási átnézeti térkép szerint meghatározott –
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az ingatlan megosztását követően kialakításra kerülő - 141 m2 területű
részének tulajdonjogát a Magyar Állam térítésmentes tulajdonba adás
jogcímen megszerezze.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a mellékelt
meghatalmazás, terület kimutatás, kisajátítási változási vázrajz és terület
rálépési nyilatkozat aláírására valamint a jogügylethez szükséges
valamennyi intézkedés megtételére.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Gémes László, polgármester, dr. Szecskó Tamás
jegyző, Márton Rozália, gazdálkodási osztályvezető, Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4., Pf. 390)

2. NAPIRENDI PONT
SZEGVÁR FENNTARTHATÓSÁGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA
Gémes László polgármester ismertette az előterjesztést, (3. sz. melléklet) megkérdezte van-e
valakinek kérdése, véleménye?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő érdeklődött ki készítette az előterjesztést? Hiányolja a
belterületi közúthálózat fejlesztését, csak a kerékpárút szerepel az előterjesztésben.
Gémes László polgármester elmondta, hogy az előterjesztést Huszka Anita a polgármesteri
kabinet munkatársa készítette. Tájékoztatta a képviselő asszonyt, hogy az önkormányzat a
közúthálózat fejlesztését nem tervezi, mivel nem akar új utat létrehozni, csak a meglévők
karbantartását, felújítását végzi el. Kerékpárút és járda még nincs mindenhol, ezért azok
fejlesztése szerepel a tervben. Több kérdés nem merült fel, ezért megkérte a képviselőket, ha
elfogadják Szegvár fenntarthatósági tervének felülvizsgálatát kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
26/2018. (III.07.) KT.
Tárgy: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat fenntarthatósági tervének felülvizsgálata

Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a megismert
tartalommal elfogadja Szegvár Nagyközségi Önkormányzat fenntarthatósági
terv felülvizsgálatát. A fenntarthatósági tervet 5 évente felül kell vizsgálni.
A fenntarthatósági terv felülvizsgálata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030
azonosítószámú
„Szegvár
szennyvízcsatorna
hálózatának
és
szennyvíztisztító telepének megvalósítása” című projekt valamint, a KEOP1.3.0/09-11-2012-0029 azonosító számú „Ivóvízminőség-javító program
Szegváron” című projekt esélyegyenlőségi és horizontális vállalásinak
teljesüléséhez szükséges.
Felelős: Gémes László Polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás
jegyző, Huszka Anita polgármesteri kabinet munkatárs
Gémes László polgármester megkérdezte van-e még valakinek kérdése, észrevétele. Mivel
nem volt, megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

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

