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                                 Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szegvár Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 09-én 16:00 órakor tartott rendkívüli 

nyílt üléséről. 

 

 

Jelen voltak:              Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő,  

                                    Kis János képviselő,                                 

                                    Piti János képviselő,                        

                            Pöszmet Zsolt képviselő,                                     

                                    Szenczi Zsolt képviselő, 

                                    Tóth Péter alpolgármester. 

                        

  A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül: 

                                    

                                    Dr. Szecskó Tamás jegyző 

 

 

Tóth Péter alpolgármester üdvözölte a megjelenteket, külön köszöntötte dr. Szecskó Tamás 

jegyzőt. Munkájához sok sikert és kitartást kívánt. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes. Elmondta, hogy Szabó Tibor polgármester egyéb elfoglaltsága miatt nem tud 

részt venni az ülésen. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Szarka Ferencnét.  Ismertette a 

rendkívüli ülés napirendi pontjait. Az első az Alföldvíz Zrt. tőkeemelés iránti megkeresése a 

2020-as működéshez szükséges forrás biztosítása érdekében. A második a települési értéktárak 

bizottság tagjainak megválasztása. A harmadik a SZEKMI intézményvezetői pályázatának 

elbírálása. A negyedik az „Oktatási Hivatal Bázisintézmény” cím elnyerésére pályázat 

benyújtása.  Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, más javaslata?  

 

Kis János képviselő megkérdezte, hogy rendkívüli ülés előtt a bizottságoknak nem kell 

véleményezni az előterjesztéseket? 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy rendkívüli testületi ülés előtt nem kell a 

bizottságoknak véleményeznie az előterjesztéseket.  

 

Tóth Péter alpolgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a napirendi pontokkal, 

kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

1/2020. (I. 09.)  
Tárgy: Napirend elfogadása 

 

Határozat  
 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint fogadta el: 
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NAPIRENDI PONTOK 

 

1./ Alföldvíz Zrt. tőkeemelés iránti megkeresése a 2020-as működéshez 

szükséges forrás biztosítása érdekében 

2./ Települési értéktárak bizottság tagjainak megválasztása  

3./ SZEKMI intézményvezetői pályázatának elbírálása 

4./ „Oktatási Hivatal Bázisintézmény” cím elnyerésére pályázat benyújtása 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

 

ALFÖLDVÍZ ZRT. TŐKEEMELÉS IRÁNTI MEGKERESÉSE A 2020-AS 

MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZOTSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 

 

Tóth Péter alpolgármester ismertette, hogy az Alföldvíz Zrt. megkereste az önkormányzatokat 

tőkeemelés miatt. A vízi közmű szolgáltatás gazdasági egyensúlyát biztosító ágazati 

kormányzati koncepció bevezetéséig a tulajdonosi beavatkozáson kívül a társaság 

működésének fenntartásához nem áll rendelkezésre más lehetőség. Ezért az Alföldvíz Zrt. 

Igazgatósága kezdeményezte a tulajdonosok irányába történő tőkeemelés iránti megkeresést. 

(1. sz. melléklet) A polgármester úr javasolta, hogy az önkormányzat 10 darab, egyenként 

14.000,- forint névértékű törzsrészvényt vásároljon. 

 

Kis János képviselő megkérdezte, hogy ez javaslat a polgármester úr részéről, vagy ajánlás 

volt az Alföldvíz részéről? Kötelessége a Szegvári Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak 

törzsrészvényt jegyezni? Minden önkormányzat egyenlően megteszi-e? Érinti-e az eddig 

megvásárolt részvények árfolyamát? Nem látja az előterjesztésben ezeket kidolgozva, 

számtalan kérdés merül fel benne a részvényjegyzéssel kapcsolatban.  

 

Tóth Péter alpolgármester elmondta, hogy a vásárlással kapcsolatban nincs semmiféle 

kötelezettsége az önkormányzatnak. Az Alföldvíz Zrt.-ben több önkormányzat vesz részt, 

tagként. Minden önkormányzatot ugyan olyan jog illeti meg. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy túl kevés az információ. Miért 

veszteséges az Alföldvíz Zrt.? 2019. évre is terveztek veszteséget, 2020. évre még több 

veszteséget terveztek. Úgy gondolja, hogy a béremelésből és áramdíj emelkedéséből származó 

többletköltséget az Alföldvíznek ki kellene termelnie, nem pedig tőkeemeléssel megoldania.  

 

Tóth Péter alpolgármester véleménye szerint a kormánynak kellene megoldania az Alföldvíz 

problémáját, hiszen az ivóvíz ellátás kötelező feladat az önkormányzatok számára.  

 

Kis János képviselő szerint nem függ össze az, hogy valaki jegyez-e plusz részvényt és az, 

hogy kap-e az adott település ivóvíz szolgáltatást. Nem látja a biztosítékot arra, hogy a Szegvári 

Önkormányzat által befizetett alaptőke emelés összegét valaha is visszakapja. Úgy gondolja, ha 

az Alföldvíz Zrt-nek likviditási problémája van, akkor likvidhitelt vegyen fel, ha fejlesztési 

igénye van, akkor fejlesztési hitellel valósítsa meg, ha pedig az árbevételét szeretné emelni, azt 

ne tőkepótlással akarja megoldani. Továbbá mi indokolja a 8%-os béremelést? Ha egy 

gazdálkodó szervezetnek nincs elég bevétele, veszteséges, akkor nem emel bért.  
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Tóth Péter alpolgármester megjegyezte, jó lett volna, ha az Alföldvíztől valaki személyesen 

tájékoztatja a képviselő-testületet és a felmerült kérdésekre válaszolt volna.  

 

 Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzatnak mennyi 

törzstőkéje van az Alföldvíz Zrt-nél? 

 

Tóth Péter alpolgármester nem tudta megmondani, de szerinte kis összegről van szó.  

 

Pöszmet Zsolt képviselő megjegyezte, hogy bővebb tájékoztatást szeretne kapni. 

 

Kis János képviselő szerint ismerni kellene az Alföldvíz Zrt. Közgyűlése által meghozott 

36/2019. (XII.16.) számú határozatot. Javasolta, az előterjesztő minden alkalommal legyen 

jelen a testületi ülésen, hogy a feltett kérdésekre megadja a választ. Indítványozta, hogy 

tájékoztatás hiánya miatt napolják el a döntést. 

 

Tóth Péter alpolgármester kérte a képviselőket, aki egyet ért azzal, hogy napolják el a döntést 

az Alföldvíz Zrt. tőkeemelés iránti megkeresés tárgyában, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

2/2020. (I. 09.)  
Tárgy: Az Alföldvíz Zrt. tőkeemelés iránti megkeresése a 2020-as működéshez szükséges 

forrás biztosítása érdekében 

 

 

Határozat 

  

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

az Alföldvíz Zrt. tőkeemelés iránti megkeresése ügyében egy későbbi testületi 

ülésen fog döntést hozni.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRAK BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA 

 

 

Tóth Péter alpolgármester ismertette az előterjesztést. (2. sz. melléklet) Elmondta, hogy van 

már ilyen értéktára a településnek és újabbakra is lehet javaslatot tenni.  

 

Kis János képviselő megkérdezte, hogy eddig kik voltak a bizottság tagjai? 

 

Tóth Péter alpolgármester tájékoztatta, hogy az Oktatási, Szociális és Kulturális bizottság 

tagjai voltak a Települési Értéktárak Bizottság tagjai.  

 

Kis János képviselő javasolta, hogy a Települési Értéktárak Bizottsága minden évben 

számoljon be a képviselő-testületnek a munkájukról és ez szerepeljen a munkatervben.   
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy benne van a rendeltben, hogy 

félévente kell beszámolnia a bizottságnak.  

 

Tóth Péter alpolgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Szabó Tibor polgármester a 

bizottság elnökének felkérte Döbrőssyné dr. Seres Ilonát, tagjainak Szenczi Zsoltot és Pöszmet 

Zsoltot. Megkérdezte a jelölteket, hogy elfogadják-e a megbízatást?  

 

A jelöltek egyhangúan elfogadták a megbízást. 

 

Tóth Péter alpolgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek azzal, hogy a Települési 

Értéktárak Bizottság elnöke Döbrőssyné dr. Seres Ilona legyen, tagjai pedig Szenczi Zsolt és 

Pöszmet Zsolt, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

3/2020. (I. 09.)  
Tárgy: Települési értéktárak bizottság tagjainak megválasztása 

 

 

Határozat  
 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti 

értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/3013. (IV.16.) Korm. 

rendeletben előírásai szerint az alábbi személyeket jelöli ki a Települési 

Értéktár Bizottságba: Döbrőssyné dr. Seres Ilonát elnöknek, Szenczi Zsoltot 

és Pöszmet Zsoltot tagnak. 

 

Erről értesítést kap: Szabó Tibor polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző, 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő, Szenczi Zsolt képviselő, Pöszmet Zsolt 

képviselő.  

 

Tóth Péter alpolgármester Kis János képviselő indítványa alapján javasolta, hogy a következő 

testületi ülésen a munkatervben határozzák meg, hogy a Települési Értéktár Bizottsága mikor 

számol be.  

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

 

SZEKMI INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSA 

 

 

Tóth Péter alpolgármester elmondta, hogy Pöszmet Zsolt intézményvezető megbízása 2019. 

július 31-én lejárt. Az ezt követő időszakban is ellátta az intézményvezetői feladatokat.  A kiírt 

pályázatra, melynek határideje 2019. december 18-a volt, két személy jelentkezett, Pöszmet 

Zsolt és Sebe György. (3. sz. melléklet) Az elbírálás határideje: 2020. január 9. A pályázatokat 

egy ideiglenesen létre hozott bizottság átnézte és megtárgyalta. A bizottság tagjai Döbrőssyné 

dr. Seres Ilona, Bandula Ferenc és Szenczi Zsolt. Megkérte Döbrőssyné dr Seres Ilonát 

ismertesse a bizottság véleményét.  
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, hogy a pályázatok alapján a bizottság 

Pöszmet Zsoltot javasolta a SZEKMI intézményvezető feladat ellátására 2020. január 09. 

napjától 2025. január 08. napjáig. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Pöszmet Zsolt képviselő bejelentette, hogy érintettsége miatt nem kíván részt venni a 

szavazásban. 

 

Tóth Péter alpolgármester tudomásul vette a bejelentést. Kérte a képviselőket, ha egyet értenek 

azzal, hogy a SZEKMI intézményvezetői feladatok ellátásával Pöszmet Zsoltot bízzák meg, 

2020. január 09. napjától 2025. január 08. napjáig, azt kézfeltartással jelezzék.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal (1 képviselő nem szavazott) meghozta alábbi 

határozatát.  

 

4/2020. (I. 09.)  
Tárgy: SZEKMI intézményvezetői pályázatának elbírálása 

 

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) 

bekezdésében biztosított jogkörben eljárva kinevezi Pöszmet Zsoltot a 

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény (törzskönyvi 

azonosító szám: 810771) intézményvezetőjének 2020. január 9. napjától 

2025. január 8. napjáig. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző, 

Pöszmet Zsolt intézményvezető 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

 

„OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNY” CÍM ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZAT 

BENYÚJTÁSA 

 

 

Tóth Péter alpolgármester elmondta, hogy a Kurca-parti Óvoda nyújtotta be a kérelmet, hogy 

az önkormányzat járuljon hozzá a pályázat benyújtásához. (4. sz. melléklet) A tárgyi és 

személyi feltételek biztosítottak arra, hogy ezt a pályázatot benyújtsák. Úgy gondolja, hogy az 

önkormányzatot ezzel kapcsolatban nem terheli anyagi kiadás. Megkérdezte van-e valakinek 

észrevétele, véleménye ezzel kapcsolatban? 
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Kis János képviselő megkérdezte, hogy az együttműködési megállapodás aláírása előtt lesz-e 

még ebben testületi döntés?  

 

Tóth Péter alpolgármester tájékoztatta, hogy nem lesz, ebben most kell dönteniük. 

 

Kis János képviselő megkérdezte, hogy a testület tudni fogja, hogy kivel köt megállapodást a 

Kurca-parti Óvoda és a feltételeket ismerni fogja? 

 

Tóth Péter alpolgármester valószínűnek tartja, ha kérik, az óvodavezető tájékoztatni fogja a 

képviselő-testületet.  

 

Kis János képviselő megjegyezte, hogy az előterjesztés utolsó előtti bekezdésében az szerepel, 

hogy „A pályázat elnyerése esetén a fenntartónak hozzá kell járulnia a bázisintézményi 

feladatokkal járó, az együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez.”  

Ezért kérdezte, hogy a testület ebben a kérdésben hoz-e még döntést. 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a pályázat benyújtásához kell a testület 

hozzájárulása. Az együttműködési megállapodás fogja tartalmazni azt, hogy hogyan fogják 

koordinálni az oktató-nevelői munkát. Nincs információ arról, hogy ebben mi szerepel. 

Valószínűnek tartja, hogy az szerepel benne, hogy az önkormányzat helyet biztosít, mint 

bázisintézmény a gyakorlati oktatáshoz. Se anyagi, se személyi többletet nem kell biztosítania 

az önkormányzatnak. Ez egy presztízs cím, melyet az óvoda szeretne elnyerni. Minden feltétel 

adott hozzá.  

 

Kis János képviselő megjegyezte, ha nem jár semmilyen anyagi kötelezettséggel, akkor 

támogatja a pályázat benyújtását.  

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a fenntartói nyilatkozatban a polgármester 

aláírásával igazolja, hogy három éve nem történt súlyos szabálytalanság az intézmény 

működésében, ezzel lehet benyújtani a pályázatot.  

 

Tóth Péter alpolgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek azzal, hogy a Kurca-parti 

Óvoda pályázatot nyújtson be az „Oktatási Hivatal Bázisintézmény” cím elnyerésére, 

kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

5/2020. (I. 09.)  
Tárgy: „Oktatási Hivatal Bázisintézmény” cím elnyerésére pályázat benyújtása 

 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kurca-

parti Óvodát abban, hogy pályázatot nyújtson be az „Oktatási Hivatal 

Bázisintézmény” cím elnyerése céljából. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges mellékelt fenntartói nyilatkozat aláírására. 
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A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, Csurka Zoltánné 

intézményvezető 

 

 

Tóth Péter alpolgármester megköszönte a részvételt az ülést bezárta.  

 

 

 

  

Kmf. 

 

 

 

 

 

                          Tóth Péter                                                     Dr. Szecskó Tamás  

                       alpolgármester                                                            jegyző    


