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Jegyzőkönyv 
 
Készült: A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28-án 14:00 órakor tartott nyívános 

üléséről. 

 

Jelen voltak: Szabó Tibor polgármester,  

                       Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő, 

                       Kis János Tibor képviselő, 

                       Piti János képviselő,                         

                       Pöszmet Zsolt képviselő,    

                       Szenczi Zsolt képviselő,                                  

                       Tóth Péter alpolgármester. 

                        

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül: 

 

Dr. Sztantics Csaba jegyző,                                    

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető, 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, 

Purgel Zoltán Oktatási, Kulturális és Szoc. Biz. tagja, 

Csurka Zoltánné óvodavezető, 

Pap János intézményvezető, 

Gyömbér Ferenc ügyvezető. 

 

 

Szabó Tibor polgármester üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, minden képviselő jelen van.  Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. 

Ismertette a meghívóban (1. sz. melléklet) szereplő napirendi pontokat. Megkérdezte van-e 

valakinek más javaslata? Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha egyetértenek a napirendi 

pontokkal, kézfeltartással jelezzék.   

  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

128/2019. (XI. 28.)  
Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint fogadta el:    

                        

       

 
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK: 

A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről, a 

fontosabb intézkedésekről 

 
NAPIRENDI PONTOK: 
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1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása 

2.) 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

3.) 2020. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata 

4.) Egyéb előterjesztések  

 
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK: 

 

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy két pályázatot írtak ki. Az egyik a 

jegyzői pályázat, melynek határideje a tegnapi napon járt le. Öt pályázat érkezett. Továbbá 

kiírták a Szegvári Egyesített Közművelődési és Múzeális Intézmény vezetői pályázatot. Ennek 

a beadási határideje december 18-a, erre még nem érkezett pályázat. Elmondta, hogy a Jakó út 

műszaki átadása megtörtént. A beruházás kifizetése közel 100 %-ban teljesült a vállalkozó 

részére. A műszaki átadás alkalmával kint jártak a helyszínen. Elmondta, ha nem tudnák, hogy 

ez az út szilárd burkolattal van ellátva, nem lehetne észrevenni. Úgy véli, biztos szükség volt az 

út felújítására, reméli, hogy a gazdák megelégedéssel fogják ezután is használni. Megkérdezte, 

hogy kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte a 

képviselőket, ha elfogadják a polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt 

eseményekről, fontosabb intézkedésekről, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

129/2019. (XI. 28.)  

 

Tárgy: A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről, a fontosabb 

intézkedésekről 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 

polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt eseményekről, a 

fontosabb intézkedésekről. 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

 

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA 

 

Szabó Tibor polgármester átadta a szót Dr. Sztantics Csaba jegyzőnek.  

 

Dr. Sztantics Csaba jegyző elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítására, vagy új szabályzat megalkotására kétirányú kötelezettség alapján kell, hogy sor 

kerüljön. Egyszer az önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a választások után az 

alakuló ülésen, vagy az azt követő első ülésen a képviselő-testület foglaljon állást szabályzatát 

illetően. A másik pedig az, hogy a Belügyminisztérium munkaterve alapján a 

Kormányhivatalok hónapokkal ezelőtt minden egyes települési önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatát megvizsgálták és törvényességi észrevétellel éltek tulajdonképpen 

mindenhol. Négy település vonatkozásában érintett, mind a négy település kapott törvényességi 
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felhívást. Meg kell köszönni a Kormányhivatalnak, hogy rávilágít a hiányosságokra. A 

képviselő-testületi anyaghoz (2. sz. melléklet) nem lett csatolva a törvényességi észrevétel. A 

jelzett hiányosságok tejes mértékben pótolva, illetve javítva lettek, ezt Berkeczné Csák Andrea 

igazgatási osztályvezető megtette. Tájékoztatta a képviselőket, hogy nem sokkal a választások 

előtt a Kormányhivatal a Belügyminisztériumi állásfoglalást továbbította a jegyzőkönyv 

hitelesítővel kapcsolatosan. A vonatkozó törvény azt írja elő, hogy a jegyzőkönyvet a 

polgármester és a jegyző írja alá. További felhatalmazást nem ad a jogszabály a 

jegyzőkönyvvel kapcsolatosan, így nem alkalmazható jegyzőkönyv hitelesítő. 

 

Szabó Tibor polgármester megköszönte a kiegészítő információkat. Megkérdezte a Pénzügyi, 

Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság döntéséről.  

 

Kis János Tibor bizottsági elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, 

Gazdasági Bizottság megtárgyalta az SZMSZ-t. A bizottság az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság által tett javaslatok alapján elfogadta az SZMSZ módosítását.  

 

Szabó Tibor polgármester felkérte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a testületet az általuk tett módosításokról.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy néhány technikai és 

adminisztratív módosítással élt a bizottság. Ezek a következők. A 14. oldalon a 13. § (2) 

bekezdésben a médiumok helyett a média szó szerepeljen. A 11. § (2) bekezdésében az 

szerepel, hogy „A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az 

alpolgármester, a polgármester és alpolgármester együttes akadályoztatása, valamint a 

polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a képviselő-testület 

legfiatalabb tagja hívja össze és vezeti.” A 16. § (1) bekezdésében viszont az szerepel, hogy a 

„Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti.” A bizottság azt javasolja, hogy legyen összehangba és a 

11. §. (2) bekezdésében is a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke szerepeljen. A 32. oldalon a 

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjainak felsorolásánál Kis János Tibor név szerepel. Az előző 

oldalon a képviselő-testület tagjainak felsorolásánál Kis János név szerepel.  A bizottság 

kérése, hogy mindkét helyen Kis János Tibor név legyen. Ezekkel a módosításokkal a bizottság 

elfogadásra javasolja az SZMSZ-t.  

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az alakuló ülésen az Oktatási, Kulturális és 

Szociális Bizottságnál nem választottak elnökhelyettest. Javaslatára a 2019. november 25-i 

bizottsági ülésen Pöszmet Zsoltot választották meg elnökhelyettesnek. Így a 32. oldalon az 

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjainak felsorolása a következő: Elnök: 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona, Elnökhelyettes: Pöszmet Zsolt, Tagjai: Szenczi Zsolt, Bandula 

Ferenc, Purgel Zoltán. Megkérdezte, hogy kérdés észrevétel van-e az SZMSZ módosítással 

kapcsolatban? 

 

Kis János Tibor képviselő a bizottságok megnevezése kapcsán megjegyezte, hogy a Pénzügyi, 

Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottságként szerepel az SZMSZ-ben. Kérte, hogy ez javításra 

kerüljön.  

 

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, hogy Kis János Tibor által tett javaslat teljes 

egészében elfogadható. Így teljes és egész a Szervezeti és Működési Szabályzat.  
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Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, aki az elhangzott módosításokkal elfogadja 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 

 

Szegár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 8/2019.(XI.29.) számú önkormányzati rendeletét 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA 

 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést. (3. sz. melléklet) A bizottsági ülésen részt vett Gajdán Lejla belső ellenőr, aki a 

bizottsági tagok kérdéseire, észrevételeire reagált és szóban kiegészítette az előterjesztést. 

Átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének.  

 

 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 

megtárgyalta a 2020. évi belső ellenőrzési programot. A belső ellenőrtől tájékoztatást kaptak, 

hogy az ellenőrzési program négy éves stratégia részeként tekintendő. Megismerték az 

ellenőrzési programot és az abban foglaltakat. Megállapították, hogy önkormányzat 

tulajdonában lévő gazdasági társaságnál nem volt még soha sem ellenőrzés. Ezért azt 

javasolják, hogy 2020-ban, akár terven felüli ellenőrzés keretében, ez valósuljon meg. A belső 

ellenőrtől azt is megtudták, hogy a 2020-ra betervezett ellenőrzések között van olyan terület, 

melyet már korábban is ellenőrzött.  Illetve van olyan, amit még a négy éves ciklus alatt nem 

ellenőrzött. Egyetlen egy hibát vétett személy szerint, hogy az érintetteket, nem kérdezte meg a 

bizottsági ülésen, hogy van-e valami észrevételük az ellenőrzési tervvel kapcsolatban. 

Megfelelőnek tartják-e? A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek a 2020. évi belső ellenőrzési tervet.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, véleménye? 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a megbízási szerződés utolsó 

bekezdésében Szeged Városi Bíróság szerepel, ez helyesen Szegedi Járásbíróság. 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e más észrevétel, javaslat? Mivel nem volt 

kérte a képviselőket, hogy ha egyetértenek a 2020. évi belső ellenőrzési tervvel, kézfeltartással 

jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

 130/2019. (XI. 28.)  
Tárgy: 2020. évi belsőellenőrzési terv elfogadása 
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Határozat 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozta: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

119. § (5) bekezdése és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) 

bekezdése alapján a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési 

tervét - jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.  

Felelős: Dr. Sztantics Csaba jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző, 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Gajdán Lejla egyéni vállalkozó, 

okleveles pénzügyi revizor (6724 Szeged, Vér-tói út 1.) 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy ehhez a napirendi ponthoz tartozik a megbízási 

szerződés jóváhagyása a 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához. (4. sz. melléklet) 

Mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta, megkérdezte a bizottság véleményét. 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra 

javasolta. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy Döbrőssyné dr. Seres Ilonán kívül van-e 

valakinek észrevétele? Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha egyetértenek a határozati 

javaslattal, kézfeltartással jelezzék.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

 131/2019. (XI. 28.)  

Tárgy: Megbízási szerződés jóváhagyása a 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a 2020. 

évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó mellékelt megbízási 

szerződést és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. 

 

A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében a szükséges forrás biztosításáról gondoskodjon. 

 

              Felelős: Szabó Tibor polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 
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A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, Dr. Sztantics Csaba jegyző, 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Gajdán Lejla egyéni vállalkozó, 

okleveles pénzügyi revizor (6724 Szeged, Vér-tói út 1.) 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

 

2020. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI ÉS EGYÉB DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA 

 

Szabó Tibor polgármester ismertette, hogy az első szolgáltatási díj a lakások és helyiségek 

bérleti díjának felülvizsgálata. (5. sz. melléklet) Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági 

Bizottság ülésén kérdésként elhangzott, hogy a lakások és helyiségek bérleti díjával 

kapcsolatban piaci kitekintés volt-e? Rávilágított, hogy volt, a helyben szokásos nem szociális 

alapon bérbeadott lakásokat vették figyelembe. Piaci mértékhez hasonlították, mely arányában 

megfelel a helyben szokásos díjak fizetéséhez. Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 

elnökét a bizottság döntéséről.  

 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 

azzal a javaslattal éltek, hogy a jövőben az előterjesztést megelőzően alkalmazzanak 

összehasonlítást a környékbeli településeken fizetendő díjakról.   Mivel ez a mai ülésre nem 

volt kivitelezhető, így a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a lakások és 

helyiségek bérleti díjának változtatását. 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy kérdése, véleménye van-e még valakinek? 

Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha egyetértenek a lakások és helyiségek bérleti díjának 

felülvizsgálatával, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét 

a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról 

szóló 14/2002. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a következő változtatás a köztemetőkről és a 

temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos. (6. sz. melléklet) A 

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta, ezért megkérdezte a bizottság véleményét. 

 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 

képviselő-testület számára elfogadásra javasolta. 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése? 

 

Tóth Péter képviselő megjegyezte, hogy a 4. pontnál található „urna földbe temetését biztosító 

táblában egy sírhely ára”. Kérdése hol van ez a tábla? 

 

Szabó Tibor polgármester szerint ez a tábla még nincs kijelölve. A temetőőrrel egyeztetni fog 

erről. Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, vélemény? Mivel nem volt, kérte a képviselőket, 
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ha egyetértenek a köztemetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 

módosításával, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletét  

a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 28/2000. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a képviselőket a következő megtárgyalandó 

előterjesztésről, mely a vásári és piaci helyhasználatra vonatkozó díjak felülvizsgálata. (7. sz. 

melléklet) Az előterjesztésben láthatóak az egységárak. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 

ülésén ezzel kapcsolatban elhangzott az a javaslat, hogy át kellene gondolni, melyik 

szolgáltatásra milyen mértékben van igény. Azokat a szolgáltatásokat, amiket nem vesznek 

igénybe, azt meg is lehetne szüntetni. Átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 

elnökének.  

 

Kis János Tibor bizottsági elnök megjegyezte, hogy nagyon szerény mértékű emelést 

terjesztett elő a polgármester úr. Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javasolta, 

hogy minden egyes használati címre vonatkozóan nézzék meg, hogy mennyi bevétele 

származik az önkormányzatnak. Melyek azok, amelyek népszerűek és esetlegesen további 

emelést indokolnak. Vagy melyek azok, amelyeknek csak szimbolikus jelentésük van. A 

bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását.  

 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy 2015-óta egyetlen szolgáltatási díj mértéke sem 

változott.  Nem az a cél, hogy ebből az önkormányzatnak nagymértékű bevétele legyen, az a 

cél, hogy ezeket a szolgáltatásokat biztosítani tudja. Természetesen nem ráfizetés árán. Ha 

esetlegesen más vélemény van ezzel kapcsolatban, kérte, hogy azt mondják el a képviselők.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kiemelte az előterjesztés f./ pontját, mely szerint: 

„Élelmiszer, zöldség, gyümölcs árusítás helyi őstermelők részre díjmentes.” 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy ezzel támogatni akarták a helyi kistermelőket. 

Elmondta, hogy a piactéren ilyen jellegű árusítás nem igazán szokott történni.  Inkább a COOP 

boltok előtt történik. Ehhez szoktak hozzá a kistermelők, egyéni vállalkozók. Megkérdezte, 

hogy más észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte a 

képviselőket, ha egyetértenek a vásári és piaci helyhasználatra vonatkozó díjak 

felülvizsgálatával, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletét 

a helyi vásárok és piac rendjéről szóló 

7/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Szabó Tibor polgármester ismertette a következő előterjesztést, mely a helyi iparűzési adóról 

szóló önkormányzati rendelet módosítása.(8. sz. melléklet) Elmondta, hogy a helyi iparűzési 

adó maximális mértéke 2 %. Ezen módosítani nem tudnak, de nem is akarnak. Viszont az 

ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében emelést javasolt. 1.000,- Ft/napról,  

2.000,- Ft/nap összegre emelnék. Mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést, átadta a szót a bizottság elnökének.  

 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, van-e kérdése valakinek? 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte lehet-e tudni, hogy átlagosan mennyi 

bevétele van az önkormányzatnak az ideiglenesen végzett ipaűzési tevékenységből?  

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy ez a bevétel változó, 500 ezer 

forinttól akár 3 millió forintig is terjedhet az adó mértéke évente. 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e még kérdése, véleménye valakinek? Mivel 

nem volt, kérte a képviselőket, ha egyetértenek a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati 

rendelet módosításával, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletét 

a helyi iparűzési adóról szóló 26/2011. (XII.15.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szabó Tibor polgármester ismertette a következő előterjesztést, mely a házasságkötés 

engedélyezésének egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. (9. sz. 

melléklet) Elmondta, hogy nemcsak a házasságkötések száma csökken településünkön, hanem 

a fiatalok száma is.  Ha nem munkaidőben történik a házasságkötés, tehát hétvégén, vagy 

munkaszüneti napon, akkor kell díjat fizetni. Ennél a díjtételnél sem volt változás a 2015-ös év 

óta. Az előterjesztésben 8.000,- Ft-ról 10.000,- Ft-ra történő emelés szerepel. Mivel a Pénzügyi, 

Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérte a bizottság elnökét, mondja el a bizottság 

döntését.  

 

Kis János Tibor bizottsági elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolta.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése? Mivel nem volt, megkérte a 

képviselőket, ha egyetértenek a házasságkötés engedélyezésének egyes szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosításával, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletét 

a házasságkötés engedélyezésének egyes szabályairól szóló 14/2017. (X.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szabó Tibor polgármester ismertette a következő tárgyalandó előterjesztést, mely az 

önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérleti díjának meghatározása. (10. sz. melléklet) 

Elmondta, hogy e szolgáltatási díj esetében is végeztek piaci kitekintést. Felmerült az, hogy a 

későbbiekben esetleg aranykorona szerint határozzák meg a bérleti díjat. Meg fogják vizsgálni, 

hogy az aranykorona alapján fizetett díj kedvezőbb lenne-e a gazdálkodók számára.  Jelen 

pillanatban hektárra vetített díjat terjesztett elő, melynek mértéke szántónál 45.000,- Ft/ha gyep 

esetében 25.000,- Ft/ha. Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság 

javaslatáról.   

 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megfontolásra javasolta a 

képviselő-testületnek, hogy a jövőben ne csak a hektár számítson, hanem az aranykorona érték 

is. Az előterjesztést a képviselő-testület számára elfogadásra javasolják.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő véleménye szerint is szerencsésebb az aranykorona 

alapján számított díj. Át kell nézni, hogy milyen művelési ágú földterületekkel rendelkezik az 

önkormányzat. Megjegyezte, hogy a telephely bérleti díja nem változik.  

 

Szabó Tibor polgármester ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy felülvizsgálják az 

önkormányzat tulajdonában lévő földek művelési ágát. A jövőben aszerint módosítják a bérleti 

díjakat. Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Mivel nem volt, kérte a 

képviselőket, ha egyetértenek az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérleti díjának 

meghatározásával, kézfeltartással jelezzék.   

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

132/2019. (XI. 28.)  

Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérleti díjának meghatározása. 

 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalta az 

önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek 2020. január 1. napjától 

érvényes bérleti díjára vonatkozó javaslatot és az alábbi díjtételeket szabta 

meg: 

                a díjak ÁFA-                  

                                                                                                  mentesek 

 

Külterületi, belterületi szántó:            45.000,-- Ft/ha.  

 

Külterületi, belterületi gyep, legelő,  

egyéb belterületi föld (AK értékkel  

nem rendelkező)                    25.000,- Ft/ha 
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Telephely:                      5,1 Ft/m2 

 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a határozatban megjelölt 

díjtételek beszedésével. 

 

A határozatot kapják: Szabó Tibor polgármester, Márton Rozália 

gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető. 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az iskolai étkezési díjakkal kapcsolatban a 

képviselők az ülés előtt kaptak egy előterjesztést. (11. sz. melléklet) A Szegvári Forray Máté 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak az étkeztetését Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Sze-Pa-Szolg 2012. Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés 

alapján biztosítja. Ez az előterjesztés azért nem ment ki a meghívóval együtt, mert később 

kapták meg a szolgáltató díjra vonatkozó ajánlatát. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén 

viszont már tárgyalta a bizottság. A szolgáltató 2020. évre áremelést tervez. Az alapanyagok 

tekintetében 10%-ot, a szolgáltatási árat 20,- Ft-tal szeretné emelni. Átadta a szót a Pénzügyi, 

Gazdasági Bizottság elnökének.  

 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság úgy döntött, napolják el az 

előterjesztés megtárgyalását a 2019. december 12-i testületi ülésre.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat? Mivel 

nem volt, szavazásra bocsátotta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát, miszerint az iskolai 

étkezési díjak emelésével kapcsolatos előterjesztést a következő testületi ülésen tárgyalják meg. 

Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

133/2019. (XI. 28.)  

Tárgy: Iskolai étkezési díjak emelése 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülte úgy határozott, hogy 

az iskolai étkezési díjak emelésével kapcsolatos előterjesztést a 2019. 

december 12-i képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg. 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK 

 

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a tegnapi nap folyamán kapott egy 

határozatot. A Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

november 26-án megtartott ülésének határozata alapján: „Fábiánsebestyén Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2020. január 1. napjától 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzattal kíván Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozni. 

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta Dr. Kós György 

polgármestert a csatlakozással kapcsolatos egyeztetések elvégzésére.” Átadta a szót Dr. 

Sztantics Csabának.  
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Dr. Sztantics Csaba jegyző tájékoztatta a képviselőket, az Mötv. meghatározza, hogy azon 

települések ahol a lakosság létszáma nem éri el a kétezer főt, nem tarthatnak fenn önálló 

polgármesteri hivatalt. Fábiánsebestyén lakosainak száma nem éri el a kétezer főt a 2019. 

január 1-i adatok alapján. Ezért partner önkormányzatot kell keresniük. A törvény azt is 

kimondja, hogy azon települések, melyek lakosságlétszáma kétezer fő fölött van, a velük 

határos kétezer alatti lakosságlétszámú csatlakozási kezdeményezését nem utasíthatják vissza. 

Közös önkormányzati hivatalt hozhatnak létre azok a települések, melyeknek lakosságlétszáma 

együttesen meghaladja a kétezer főt, abban az esetben, ha egy település van közöttük. Jelen 

esetben ez a helyzet állt elő. A két fél egybehangzó akaratától függ, hogy közös hivatalt 

hozzanak létre.   

 

Kis János Tibor képviselő elmondta, hogy tudomása szerint Fábiánsebestyén a szomszédos 

Eperjessel tartott fenn közös hivatalt. Megkérdezte, hogy melyik település lépett ki a közös 

hivatalból?  

 

Dr. Sztantics Csaba jegyző tájékoztatta, hogy nincs erről információja. Elmondta, hogy 

ciklusonként kötelesek az önkormányzatok felülvizsgálni a helyzetüket. Továbbá ciklusonként 

kell a megállapodásokat megkötni. Egyik településnek sincs indoklási kötelezettsége azzal 

kapcsolatban, hogy miért akar másik településsel közös hivatalt működtetni.   

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő véleménye szerint mérlegelni kell sok mindent. 

Derekegyházzal már most közös hivatala van Szegvárnak 2019. december 31-ig. A jegyzői 

állás pályázata is közös önkormányzati hivatalnál ellátandó feladatokra lett kiírva. Továbbá azt 

is át kell gondolni, hogy egy közös hivatal működtetése többletmunkát jelent a székhely szerinti 

hivatal dolgozóinak. Lehet-e még tovább terhelni a dolgozókat?  Úgy gondolja, hogy már így is 

feszített a munkájuk.  

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy még senki sem tudja, hogy ki kivel szeretne közös 

hivatalt létrehozni. Ha Derekegyház nem tudja biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy gesztor 

önkormányzatként működjön, akkor marad velük a közös hivatal. A dolgozók 

terhelhetőségével kapcsolatban elmondta, hogy igen, tovább terhelhetőek, de ő nem szeretné. A 

közös hivatal működtetésével kapcsolatos támogatás sokkal kevesebb, mint amennyi plusz 

munkát igényel. Azt szeretné, hogy a szegvári munkavégzés 100 %-os legyen, de a 

munkavégzés ne legyen túlfeszítve. Mivel Szegvár nem határos Fábiánsebestyénnel, így a 

testületnek van döntési lehetősége. Kérte, ha valakinek van még kérdése tegye fel. 

 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy Derekegyház maradna-e a közös hivatalban?  

 

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta, hogy Derekegyház szeretne más településsel közös 

hivatalt létrehozni, de ehhez teljesíteniük kell bizonyos feltételeket.  

 

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, ha nem tudja az elvárt személyi feltételeket 

biztosítani, abban az estben megfogják keresni Szegvárt, hogy továbbra is közös hivataluk 

legyen. Megjegyezte, hogy a határidő nagyon rövid, hiszen december 12-ig dönteni kell a 

közös hivatalok létrehozásáról.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy Fábiánsebestyén polgármestere 

megkereste-e polgármester urat? 

 

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta, hogy harminc perc múlva érkezik.  
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Kis János Tibor képviselő megkérdezte, gazdasági oldalról nézve, Szegvár önkormányzata 

kap valamilyen ellenszolgáltatást a csatlakozó önkormányzat részéről? 

 

Dr. Sztantics Csaba jegyző elmondta, hogy az önkormányzatok egy képlet alapján kapják a 

finanszírozást. Beleszámít a lakosságszám, van-e partner településük, működik-e nemzetiségi 

önkormányzat és abból mennyi. Ez alapján jön létre egy szorzószám. Ezzel a szorzószámmal 

kell megszorozni a központi normatíva összegét ami, az idén kb. 4.600 e Ft/ fő, most ez 

megemelkedett kb. 5.400 e Ft/fő-re. Mivel az illetményalap 10 éve nem változott, ez a többlet 

támogatás ad lehetőséget arra, hogy a nagyon alacsonyan tartott illetmények 

megemelkedhessenek. A képlet fogja megadni, hogy a közös hivatal milyen támogatást fog 

kapni, ha viszont önállóan működik, akkor is a képlet alapján kapja a finanszírozást.  

 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy nagyságrendileg, számszakilag Szegvár 

önállóan, vagy Szegvár Derekegyházzal? 

 

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, hogy Derekegyházzal együtt biztosan több 

támogatást kap. 

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy a közös hivatal finanszírozása 70 

millió forint fölött van, de megjegyezte, hogy az elmúlt években ez nem volt elég. A feladatok 

alapján megállapított hivatali létszámot sem Szegváron, sem Derekegyházán nem tudták 

tartani, olyan sokrétű feladatot kell ellátni, ezért létszámot kellett emelni. A derekegyházi 

önkormányzat átvállalta a Derekegyházon dolgozók, de létszámilag a szegvári hivatalhoz 

tartozó, dologi kiadásait. A bérjellegű kiadásokra nem elég a finanszírozás, ki kell egészítenie a 

szegvári önkormányzatnak.  

  

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, hogy ez a probléma általános, nem csak Szegvárra 

jellemző. Példaként megemlítette, hogy Szentesen a támogatott létszám Nagytőkével együtt 53 

fő, ezzel szemben 69 az alkalmazotti létszám.  

 

Kis János Tibor képviselő megjegyezte, arra lett volna kíváncsi, hogy önállóan, vagy társulva 

gazdaságosabb-e működtetni egy hivatalt?  

 

Szabó Tibor polgármester szerint önállóan gazdaságosabb működtetni a hivatalt.  

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, ha a szegvári önkormányzat a hivatal 

fenntartásához ad támogatást. Ha a kapcsolt település önkormányzata nem tud hozzájárulni a 

működtetéshez a székhely szerinti önkormányzatnak kell finanszíroznia.  

 

Dr. Sztantics Csaba jegyző elmondta, hogy a jogszabály azzal, hogy kötelezi a befogadásra 

azokat a településeket, melyek szomszédosak és a lakosságszám kétezer feletti, ráhárítja a 

szakmai munka felelősségét. Továbbá az anyagi felelősséget is, mert elképzelhető, hogy anyagi 

áldozatok árán tudják csak biztosítani a szakmai színvonalat.  

 

Kis János Tibor képviselő úgy gondolja, hogy tisztességtelen a pályázó jegyzővel szemben, 

hogy közös hivatal szerepelt a pályázati kiírásban. Más a feladat közös hivatalnál és más az 

önálló hivatalnál.  
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Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a pályázati kiírás közös önkormányzati hivatal 

vezetésére szólt. A képviselő-testületnek döntenie kell, határozatot kell hozni, mivel 

Fábiánsebestyén kényszerhelyzetben van.  

 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy tárgyalás nélkül hozzanak határozatot? Furcsa 

szerinte az is, hogy Fábiánsebestyén Szegvár megkérdezése nélkül hozott határozatot a közös 

hivatal létrehozásáról. 

 

Dr. Sztantics Csaba jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy Fábiánsebestyén 

Önkormányzatának döntenie kellett arról, hogy milyen irányba haladnak tovább. Nem tettek 

többet annál, hogy megkeresték Szegvár önkormányzatát. Javasolta, hogy a polgármester 

hallgassa meg az ajánlatukat.   

 

Szabó Tibor polgármester abban kérte a képviselők támogatását, hogy akarják-e ezt a 

csatlakozást. 

 

Piti János képviselő megjegyezte, ha a derekegyházi közös hivatal marad és még 

Fábiánsebestyén is csatlakozik, a dolgozók leterheltsége tovább nőne. Ha viszont a 

derekegyházi hivatal megfelel a feltételeknek és külön válnak Szegvártól, akkor esetleg 

Fábiánsebestyénnel lehetne közös hivataluk.   

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, ha Szegvár egyedül marad, nem lesz 

közös hivatala senkivel, az nem okoz problémát.  

 

Pöszmet Zsolt képviselő szerint nem kedvező Szegvár számára a társulás. Személy szerint nem 

támogatja.  

 

Szabó Tibor polgármester elképzelhetőnek tartja, hogy Fábiánsebestyén visszautasíthatatlan 

ajánlatot tesz Szegvárnak, ami felhatalmazza a képviselő-testületet, arra hogy elfogadja az 

javaslatukat. Ha viszont nem tesz ilyen ajánlatot, a testület a most meghozott határozatát 

visszavonhatja.  

 

Tóth Péter képviselő javasolta, hogy polgármester úr tárgyaljon Dr. Kós György 

polgármesterrel és utána egy rendkívüli testületi ülésen döntsenek a közös hivatal 

létrehozásáról.  

 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyetértenek Tóth Péter képviselő 

javaslatával, hogy most ne döntsenek, csak majd a tárgyalás után a közös hivatal létrehozásáról, 

az kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

134/2019. (XI. 28.)  

Tárgy: Közös önkormányzati Hivatal létrehozása Fábiánsebestyénnel  

 

   

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülte úgy határozott, hogy 

a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról Fábiánsebestyén Község 
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Önkormányzatával egy későbbi időpontban, rendkívüli ülés keretében fog 

dönteni.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb előterjesztése? 

 

Tóth Péter képviselő megjegyezte, a médiában megjelent, hogy a leköszönő polgármesterek 

milyen sok pénzzel adták át az önkormányzatokat az új polgármestereknek. Szegvár estében is 

megjelent, hogy több mint 100 milliós összeggel került átadásra az önkormányzat. 

Megkérdezte Márton Rozália gazdálkodási osztályvezetőt, hogy valóban így van-e? Továbbá 

arra is szeretne választ kapni, hogy az önkormányzat számláján mennyi „szabadon 

felhasználható” pénz van?  

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy az átadás-átvétel alkalmával 

készített egy anyagot, ez az anyag megtalálható Polgármester Úrnál és a leköszönő 

polgármesternél is. Ez az anyag a szeptember 30-i mérleg állapot szerint készült és ebben több 

mint 100 millió forint szerepel. Hozzátette azt, hogy ez nem szabad pénzeszköz, mivel három 

pályázat is darabban van, iskola, óvoda, Jakó út. Az átadás óta 40-50 milliós számlákat fizettek 

ki. Az átadás időpontjában az intézmények bankszámláján rajta volt a következő havi fizetés 

összege. Szabad pénzeszköze nincs az önkormányzatnak. Elmondta, hogy a költségvetés soha 

nem úgy alakul, sem a bevételek, sem a kiadások tekintetében, ahogy azt betervezik. Évvégén 

átcsoportosításokat kell végezni, áttekintve a likviditási helyzetet. A bankszámlán most jelen 

pillanatban 6 millió forint körüli összeg van, melyből a következő havi számlákat fizetik ki.  

 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy ezek szerint forráshiányos a szegvári 

önkormányzat? 

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető tájékoztatta, hogy nem forráshiányos, van 

likviditásuk, a számlákat tudják fizetni.  

 

Kis János Tibor képviselő megjegyezte, hogy ezek szerint év végéig minden benyújtott 

számlát, minden munkabért ki tudnak fizetni és nulla lesz az egyenleg. 

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy nem biztos, hogy nulla lesz, 

hiszen december végén még kap az önkormányzat egy havi állami támogatást, amit januári 

előlegként kapnak. Minden számlát ki tudnak fizetni. A likviditási helyzetüket megtudják 

őrizni. Az állami támogatáshoz, ami nem fedezi a kiadásokat, az adóbevételekből kell 

hozzátenni. Kijelentette, hogy az önkormányzat biztos alapokon áll.  

 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy a jövő évi támogatásból már decemberben 

felhasználnak egy havit? 

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető tájékoztatta, hogy nem, mivel január elsején a 

számlán kell, hogy legyen a nettó munkabér összege. Elmondta, hogy az előleg összege 9- 9,5 

millió forint, ami általában nem elég a nettó munkabérre, az önkormányzatnak ki kell pótolnia. 

A pályázati pénzekből, melyek lekötöttek nem költhetnek el. Forráshiányos pályázatot csak 

akkor nyújthat be az önkormányzat, ha 60-90 napon túli kifizetetlen számlája van. Úgy 

gondolja, hogy a 2020. évi likviditását is meg tudja őrizni az önkormányzat. Természetesen 

akkor, ha tervszerűen bejönnek az adók, a szolgáltatási díjak. 
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Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy az elhangzottak alapján az önkormányzat 

működőképes, nincs likviditási probléma, de a pénztárban nem áll hegyekben a szabadon 

felhasználható pénz. A számlán azok az összegek vannak, melyeket az előfinanszírozott 

pályázatokra kell felhasználni. Megköszönte Márton Rozáliának a tájékoztatást. 

 

Kis János Tibor képviselő megjegyezte, hogy állandó kérdés Szegváron az utak, illetve a 

belvízelvezető árkok állapota.  Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban van-e elképzelés az idei 

évben? 

 

 Szabó Tibor polgármester tájékoztatta, hogy a tavasz kezdetén, ahol eddig nem volt 

csapadékelvezető árok, ott szeretnék megvalósítani. Továbbá, a közmunkaprogram keretében 

és a Kft. kapacitását felhasználva, a meglévő árkok rendbetétele a következő feladat. Elmondta, 

hogy a Kft. kotrógépe teljes mértékben használhatatlan, helyette be kell szerezni egyet.  

Gépbérléssel nem tudnak költséghatékony munkát végezni. Ezzel kapcsolatban már történt 

piackutatás, ezt jövő év elején meg kell valósítani. Mivel erre sincs pénz, valamilyen forrást 

kell találni.  Az utak állapotával kapcsolatban elmondta, hogy valóban katasztrofális állapotban 

vannak. Ezzel kapcsolatban is a költséghatékonyság azt diktálná, hogy a saját Kft-vel oldják 

meg az utak karbantartását, de jelen pillanatban a Kft. dolgozói a konyha kialakításán 

dolgoznak. Ez egy határidős pályázat, amit december 31-ig be kell fejezni ahhoz, hogy a 

támogatásokat le tudják hívni. A konyha kialakításánál plusz kiadások merültek fel, ezért 

kiegészítő támogatást szeretnének lehívni. Tárgyalni fog külső kivitelezővel, hogy milyen 

keretből tudnák valamilyen szinten orvosolni az utak állapotát.  

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető a kérdés gazdasági oldalát tekintve elmondta, 

hogy 8,7 millió forint az az állami támogatás, amit az utak felújítására kell fordítania az 

önkormányzatnak. A tavalyi évben felhasználták ezt az összeget, valamint 15 millió forint 

plusz forrást kaptak, amit a Hunyadi utca aszfaltozására használtak fel. Az idei évben szintén 

felhasználták a 8,7 millió forint állami támogatást, kiegészítve több mint 5 millió forinttal saját 

forrásból. Továbbá több mint 2 millió forintot költöttek kátyúzásra, ezt a közmunkaprogram 

segítségével. Elmondta, hogy a 8,7 millió forint állami támogatást nem egyösszegben kapja 

meg az önkormányzat, hanem 12 hónapra elosztva.   

 

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy októberig a felhasználható keret el 

lett költve, plusz még 5 millió forint. Az idei évben útfelújításra már nincs forrás, máshonnan 

tudnak majd átcsoportosítani.  

 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy a kátyúzás hatékonyságát vizsgálják-e?  

Megjegyezte, hogy október előtt történtek kátyúzások például az Árpád utcában is, de most, ha 

végig megy azon az úton, ugyanolyan mély kátyúk vannak.  

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető úgy gondolja, hogy a Kft vezetője tudna ebben a 

témában nyilatkozni. 

 

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, hogy a megnövekedett teherforgalom miatt a 

kátyúzásnak nincs értelme. Például a szemétszállító autók nagyon rongálják az utakat. 

Véleménye szerint az utak padkázásának kell lennie az elsődleges feladatnak, hogy a víz 

lefolyjon az útról és az út széléről is.  
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő szerint a főutcán ki kell váltani a földpadkát valamilyen 

szilárdabbra, mert előbb-utóbb letöredezik az út széle. Van olyan hely, ahol már le is töredezett, 

a sár fel van hordva az útra.  

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy szakemberek szerint a Malmi út megépítése és 

annak padkázása nem jó, ugyan úgy, mint a főutcáé sem. Kérte a közútkezelő munkatársait, 

hogy lehetőségekhez képest a padka cseréjét oldják meg. Lehet, hogy a jövő évben lesz rá 

lehetőség. A főút söprésén is gondolkozniuk kell majd, mivel ezt a közút nem fogja megtenni. 

Be kell szerezniük egy erre alkalmas járművet, de ez egy középtávú terv. 

 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy a szemétszállítással kapcsolatban nem lehetne 

kisebb járműveket kérni a szolgáltatótól?  

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a hulladékgazdálkodó cégek sincsenek 

túlfinanszírozva. A gépparkjuk nagy autókból áll. Az önkormányzat szerethetné, hogy kisebb 

autókkal szállítsák el a szemetet, de a szolgáltató nem rendelkezik ilyenekkel. Ennek ellenére 

felveszi a szolgáltatóval a kapcsolatot ebben az ügyben.  

 

Piti János képviselő megjegyezte, hogy vannak olyan helyek, ahol nagyon magasan van az út 

széle és emiatt megáll a víz az úton. 

 

Gyömbér Ferenc ügyvezető megjegyezte, hogy egyik évben a Kontra utcában elkezdték a 

padkarendezést és a lakosok ellenállásába ütközött.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e még kérdés, vélemény? Mivel nem volt 

megköszönte a részvételt, a nyilvános ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.  

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

                  Szabó Tibor                                                        Dr. Sztantics Csaba  

                  polgármester                                                             jegyző  

               

 

 

 

                          

   


