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Jegyzőkönyv
Készült: A Szegvári Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-án 14:00 órakor tartott nyilvános
üléséről.
Jelen voltak: Szabó Tibor polgármester,
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő,
Piti János képviselő,
Pöszmet Zsolt képviselő,
Tóth Péter alpolgármester.
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül:
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető,
Purgel Zoltán Oktatási, Kulturális és Szoc. Biz. tagja,
Bandula Ferenc Oktatási, Kulturális és Szoc. Biz. tagja,
Csurka Zoltánné óvodavezető,
Pap János intézményvezető,
Gyömbér Ferenc ügyvezető,
Varga Ferenc RNÖ elnöke,
Börcsök Noémi Kurca Tv. szerkesztője,
Szentes Tv. szerkesztősége.
Szabó Tibor polgármester üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes öt fővel. Kis János és Szenczi Zsolt képviselők jelezték, hogy késni fognak.
Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. Ismertette a munkatervtől eltérő napirendi
pontokat. (1. sz. melléklet) Javaslatot tett a munkaterv szerinti 2020. évi költségvetés és
gazdálkodási program következő ülésen történő tárgyalására. Megkérdezte, hogy van-e
valakinek kérdése, módosító javaslata? Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha egyet értenek a
napirendi pontokkal kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
6/2020. (II.13.)
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK:

1.) A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről, a
fontosabb intézkedésekről
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NAPIRENDI PONTOK:

1.) Kurca-parti Óvoda beiratkozási rendjének meghatározása
2.) Szabó Tibor polgármester szabadság ütemezése
3.) Szabó Tibor polgármester cafetéria-keretének jóváhagyása
4.) SZEKMI 2020. évi rendezvényterve
5.) Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása
6.) Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító
okiratának módosítása
7.) A mezei őrszolgálatról szóló 22/2017. (XI.24.) számú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
8.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
9.) „Forgó néptáncos pár” bronzszobor és esőbeálló adományozása
10.) Egyéb előterjesztések
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK:
A POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT
ESEMÉNYEKRŐL, A FONTOSABB INTÉZKEDÉSEKRŐL
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az utolsó testületi ülés óta közel két hónap telt el.
December hónap végén különböző meghívásoknak tett eleget. Január 9-én volt egy
megbeszélés a kastély hasznosításáról, ez egy formális megbeszélés volt, ahol a fenntartóval
egyeztették, hogy ők mit szeretnének, illetve az önkormányzat mit szeretne. Az első ott
tartandó rendezvényre kapta meg az önkormányzat az engedélyt. Ez február 23-án
gyerekeknek, szülőknek, felnőtteknek rendezendő tél búcsúztató, mely máglyagyújtással
zárulna. Január 22-én történt meg a körforgalom forgalomba helyezése történt meg. Elmondta,
hogy a kormánymegbízott asszony tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az ügysegéd
szolgálatot megszüntetik. Ennek ellensúlyozására március 1-től egy úgynevezett kormányablak
busz fog havonta egyszer, minden hónap első szerdáján, öt órában a polgármesteri hivatal
parkolójában megjelenni. Február hónapban már nem jött ügysegéd a településre. Sokan
érdeklődtek utána, mivel ügyet szerettek volna intézni. Megjegyezte, hogy a híresztelésekkel
ellentétben, mi szerint az önkormányzat nem biztosít helyiséget az ügysegéd részére, az a
helyiség, amit használt most is a rendelkezésére áll, jelenleg is üres. A kérelmekhez kitöltendő
szükséges dokumentumokat átadták, a lakosokat annyiban tudják segíteni, hogy ezeket igény
szerint átadják a részükre és kitöltés után a hivatal heti rendszerességgel eljuttat a járási
hivatalban. Február 6-án ivóvízminőség javító programmal kapcsolatosan összehívtak egy
megbeszélést. 2016-ban a program keretén belül átadtak egy technológiát, egy épületet a
vízmű telephelyén, mely a mai napig nem üzemel. Próbaüzemek voltak 2016-ban, az
eredmények nem voltak jók így nem termelt hálózatra egy percet sem. Az Innovációs és
Technológia Minisztériumból kapott az önkormányzat egy felszólító levelet, melyben azt
kérték, hogy nyilatkozzanak, hogy mikor fog ez a technológia üzemszerűen termelni.
Sajnálattal állapította meg, hogy a korábbi polgármester erről semmiféle tájékoztatást nem
adott, mint folyamatban lévő ügyről. Megdöbbenéssel tapasztalta azt, hogy ez a rendszer nem
csak a technológia miatt nem üzemel, hanem a kettes számú kút szét van szedve két éve. A
megbeszélésen jelen volt a kivitelező, az előző üzemeltető és a jelenlegi is, telefonon tartották a
kapcsolatot a projekt menedzser mérnökkel. Azt az ígéretet kapták, hogy az Alföldvíz és az
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Aquaplus Kft. közösen a kettes kutat üzembe fogja helyezni, ezt követően tudnak tovább lépni.
Elmondta, hogy a napokban volt egy klímastratégiai pályázattal kapcsolatos megbeszélés, itt a
helyi klímastratégia kidolgozásáról, valamint a klímatudatosság erősítéséről volt szó.
Megtörtént a külterületi út megerősítési projekt lezárása, a kifizetések megtörténtek. Ezzel
kapcsolatban egy utófinanszírozásra vár az önkormányzat, melynek összege 5.130.000,- forint.
Ez sajnos nem segíti elő az önkormányzat likviditásának megőrzését. Az óvoda pályázattal
kapcsolatosan elmondta, hogy kivitelezési hosszabbítást kértek március 31-ig. A projekt
lezárását pedig április 30-ra kérték. Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
valakinek kérdése? Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha elfogadják a polgármester
tájékoztatóját a két ülés között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
7/2020. (II.13.)
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
KURCA-PARTI ÓVODA BEIRATKOZÁSI RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítése intézményvezető
asszonynak?
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, hogy az előterjesztés (2. sz. melléklet) teljes
mértékben tájékoztatja a képviselőket az óvoda beiratkozási rendjéről.
Szenczi Zsolt képviselő 14:25 perckor megérkezett.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja,
azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. pontjában az éves szinten zárva tartásnál az
augusztust júliusra javítsák.
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Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele, javaslata?
Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha az elhangzott módosítással együtt elfogadják a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
8/2020. (II.13.)
Tárgy: Kurca-parti Óvoda beiratkozási rendjének meghatározása
Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvoda működésével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:




1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés
b) pontja alapján az intézmény általános felvételi időpontjai, amikor helyben,
személyesen lehet beiratkozni:
2020. április 20. (hétfő)
2020. április 21. (kedd)
A beíratás helyszíne: Kurca-parti Óvoda, Szegvár, Hunyadi J. u. 25.
A képviselő-testület a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. §-a alapján a beiratkozás idejéről és módjáról szóló hirdetményt
a melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a hirdetmény
közzétételéről az önkormányzat és az intézmény honlapján.
A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozást bonyolítsa
le, a beiratkozás eredményéről pedig tájékoztassa a képviselő-testületet a
2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása céljából.




2.) A képviselő-testület a Kurca-parti Óvoda heti és éves nyitvatartási idejét a
következők szerint határozza meg:
hétfőtől - péntekig minden nap 6,30 – 17,00 óráig tart nyitva.
éves szinten zárva tart: július 1-31. napjáig.
Felelős: Szabó Tibor polgármester
Csurka Zoltánné intézményvezető
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, Csurka Zoltánné
intézményvezető, dr. Szecskó Tamás jegyző
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2. NAPIRENDI PONT
SZABÓ TIBOR POLGÁRMESTER SZABADSÁG ÜTEMEZÉSE
Szabó Tibor polgármester elmondta, törvényi előírás az, hogy egy évre előre meghatározza a
szabadság igénybevételét. (3. sz. melléklet) Ettől eltérni, csak képviselő-testületi határozat
alapján lehet. Elmondta, hogy a határozati javaslat napra pontosan tartalmazza a szabadság
ütemezését. Mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést, megkérdezte
a bizottság véleményét.
Piti János bizottsági elnökhelyettes elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése? Mivel nem volt kérte a
képviselőket, ha egyet értenek a határozati javaslattal kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
9/2020. (II.13.)
Tárgy: Szabó Tibor polgármester 2020. évi szabadság ütemezése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) és (2) bekezdései
alapján Szabó Tibor polgármester 2020. évi 47 nap szabadságának
ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2020. február 24-28.
2020. március 2-6.
2020. április 9-17.
2020. június 15-19.
2020. július 6-17.
2020. augusztus 3-7.
2020. október 26-30.
2020. december 21-31.
Összesen:

5 nap
5 nap
5 nap
5 nap
10 nap
5 nap
5 nap
7 nap
47 nap

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

3. NAPIRENDI PONT
SZABÓ TIBOR POLGÁRMESTER CAFETÉRIA-KERETÉNEK JÓVÁHAGYÁSA
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Szabó Tibor polgármester felkérte dr. Szecskó Tamás jegyzőt mondja el szóbeli kiegészítését.
Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a jogszabályi előírások
meghatározzák a cafetéria-keret minimumát és maximumát. Az előterjesztés a bruttó 200.000,forintos cafatéria keretet javasolja elfogadásra. (4. sz. melléklet) 31-ig. Ez az összeg
megegyezik a köztisztviselők cafatéria keretösszegével.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét?
Piti János bizottsági elnökhelyettes elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a
polgármester cafatéria keretét.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
Mivel nem volt érte a képviselőket, ha egyet értenek a határozati javaslattal, kézfeltartással
jelezzék.
Egyidejűleg bejelentette, hogy érintettsége miatt a szavazásban nem vesz részt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
10/2020. (II.13.)
Tárgy: Szabó Tibor polgármester cafetéria keretének jóváhagyása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése és
225/L. § (1) bekezdése alapján Szabó Tibor polgármester cafetériajuttatásának éves keretösszegét 2020. évre bruttó 200.000,- Ft-ban határozza
meg.
A képviselő-testület Szabó Tibor polgármester éves cafetéria-juttatásának
igénybevételére, az azzal való elszámolásra és visszatérítésre a Szegvári
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó
részletszabályait rendeli alkalmazni.
Felelős: dr. Szecskó Tamás jegyző
Határidő: azonnali
A határozatot kapják: Szabó Tibor polgármester, dr. Szecskó Tamásjegyző,
Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető

4. NAPIRENDI PONT
SZEKMI 2020. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE
Szabó Tibor polgármester átadta a szót Pöszmet Zsolt intézményvezetőnek, hogy mondja el
szóbeli kiegészítését.
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Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, hogy év elején nem lehet meghatározni az egész
éves programot, ezért az előterjesztés egy tervezet. Egy hibát bizottsági ülésen már fel is tártak,
nevezetesen a december 13-i mozgáskorlátozottak rendezvénye helyett adventi gyertyagyújtás
lesz 16 órakor. (5. sz. melléklet)
Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és az intézményvezető által említett kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye? Mivel
nem volt kérte a képviselőket, ha egyet értenek a SZEKMI 2020. évi rendezvénytervével,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
11/2020. (II.13.)
Tárgy: SZEKMI 2020. évi rendezvényterve
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári
Egyesített Közművelődési Intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Művelődési Ház, Könyvtár és
Múzeum 2020. évi rendezvénytervét.
Felelős: Pöszmet Zsolt intézményvezető
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Pöszmet Zsolt intézményvezető, dr. Szecskó Tamás
jegyző
Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy hamarosan kiadnak egy önkormányzati
tájékoztatót és abban szerepelni fog a SZEKMI rendezvényterve. Felkérte a lakosokat, hogy aki
segíteni szeretne a rendezvények lebonyolításában esetleg ötlete van ezzel kapcsolatban,
keresse meg őt, vagy a jegyzőt, illetve Pöszmet Zsolt intézményvezetőt.

5. NAPIRENDI PONT
KÖZMEGHALLGATÁS IDŐPONTJÁNAK, NAPIRENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy két időpontot tűztek ki közmeghallgatásra. Az első
időpont április 15-e szerda 18 óra, ahol tájékoztatót tartanak a 2020.évi beruházásokról,
fejlesztési tervekről, utak járdák árkok karbantartásáról.
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Kis János képviselő megérkezett 14:30-kor.
A második időpont december 3. csütörtök 17 óra, itt tájékoztatást adnak a 2020. évi
önkormányzati munkáról, eredményekről fejlesztésekről. Bíznak benne, hogy sokan részt
fognak venni a közmeghallgatáson. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság által javasolt kiegészítésekkel együtt ismertette a közmeghallgatás napirendi pontjait.
(6. sz. melléklet) Elmondta, hogy mindkét bizottság véleményezte az előterjesztést.
Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság véleményéről.
Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
javaslattal éltek a kiegészítésre vonatkozóan. A módosítással együtt javasolták elfogadni a
képviselő testületnek a közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározását.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele van-e?
Megjegyezte, hogy a közmeghallgatás beépítésre kerület a képviselő-testület 2020. évi
munkatervébe. Kérte a képviselőket, ha egyet értenek a határozati javaslattal, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát
12/2020. (II.13.)
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi
munkatervének mellékeltek szerinti módosítását jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosított
munkaterv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon
történő kihirdetéséről, az érintetteknek történő megküldéséről.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Bábáné Simon Márta, gazdálkodási osztályvezető, Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság tagjai, Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjai,
intézményvezetők, Szegvári Falufejlesztő Kft. ügyvezetője, Szegvári Forray
Máté Általános Iskola intézményvezetője.

6. NAPIRENDI PONT
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SZEGVÁRI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Szabó Tibor polgármester kérte az intézményvezetőt, hogy ismertesse miért szükséges az
alapító okirat módosítása.
Pap János intézményvezető elmondta, hogy közös önkormányzati hivatalt működtettünk
Derekegyházával így az intézménynek el kellett látnia a derekegyházi családsegítő szolgálatot.
Mivel megszűnt a közös hivatal az alapító okiratot módosítani szükséges. Derekegyházán a
jövőben önállóan fogják ellátni a szolgáltatást. (7. sz. melléklet)
Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy február végéig kell az
intézménynek ellátnia a feladatot, március elsejétől Derekegyháznak kell ellátnia a családsegítő
szolgálatot. A törvény szerint a feladat ellátatlan nem maradhat, ezért amíg Derekegyházon
nem hoznak létre egy olyan intézményt, amely eltudja látni ezt a feladatokat, addig Szegvárnak
kell ellátnia. Az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság véleményét.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.
Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, megvitatták
azt a lehetőséget is, hogy mi lesz akkor, ha Derekegyház mégsem tudja ellátni feladatot.
Minden eshetőséget megbeszéltek, minden feltett kérdésükre megnyugtató választ kaptak.
Ezért a bizottság három igen szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak jó a kapcsolata
Derekegyházával nem hiszi, hogy probléma merülne fel a szolgálat ellátásával kapcsolatban.
Megkérte a képviselőket, ha egyet értenek a határozati javaslattal és elfogadják azt,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát
13/2020. (II.13.)
Tárgy: Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása
Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának
módosítását az 1. sz. melléklet szerinti Módosító okirattal jóváhagyja. A
képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a módosító okiratnak a
Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szecskó Tamás jegyző
A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, Pap János
intézményvezető, Magyar Államkincstár
7. NAPIRENDI PONT
A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL SZÓLÓ 22/2017. (XI.24.) SZÁMÚ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a mezei őrszolgálatról szóló rendelete 2017-ben
került megalkotásra. Az akkori képviselő-testület úgy gondolta, hogy erre szükség van a
településünkön. A gazdálkodókkal folytatott megbeszélések során kiderült, hogy a károkozás
nem olyan mértékű, ami indokolná a mezei őrszolgálat bevezetését. (8. sz. melléklet) Mivel
mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
véleményét.
Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a mezei őrszolgálat egy részét a polgárőrök látják
el, ezért a gazdák támogatják őket. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság támogatja a rendelt
hatályon kívül helyezését.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta.
Szabó Tibor polgármester megragadta az alkalmat és kérte a gazdálkodókat, akinek módja és
lehetősége van, támogassa a polgárőrséget. Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése,
javaslata? Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha egyet értenek a mezei őrszolgálat
létrehozásáról szóló határozat visszavonásával, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát
14/2020. (II.13.)
Tárgy: Mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló határozat visszavonása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat
létrehozásáról szóló 137/2017. (XI.23.) KT. számú határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a
megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnali

mezei

őrszolgálat
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A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző
Szabó Tibor polgármester felkérte a képviselőket, ha egyet értenek a mezei őrszolgálatról
szóló 22/2017. (XI.24.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletét
a mezei őrszolgálatról szóló 22/2017. (XI.24.)
helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

8. NAPIRENDI PONT
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA
Szabó Tibor polgármester köszöntötte a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét
Varga Ferencet. Felkérte, hogy mutassa be a jelenlegi önkormányzatukat.
Varga Ferenc a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, ahogy az
előterjesztésben is szerepel gyakorlatilag a törvényből fakadó kötelezettségeket tartalmazza az
együttműködési megállapodás. (9. sz. melléklet) Elmondta, hogy minden év január 31-ig mind
a települési és mind a nemzetiségi önkormányzatnak ezt felül kell vizsgálnia. Adott esetben
választás után 30 napon belül. Ebből egy kicsit kicsúsztak, de szerinte ebből nincsen semmi
probléma, hiszen az elmúlt időszakban nem is volt rá példa, hogy a megállapodás egyáltalán
felül lett volna vizsgálva. Megköszönte, hogy az együttműködési megállapodás felülvizsgálata
előterjesztésre került. A mai testületi ülésükön dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta őket,
hogy a bizottságok részéről két észrevétel érkezett. Az egyik egy technikai jellegű volt azzal
kapcsolatban, hogy a számlavezető pénzintézet neve megváltozott, a másik az átadott
eszközökkel kapcsolatos használatra vonatkozott. Mivel nincsenek átadott eszközök, nem is
merült fel még ilyen jellegű igény a részükről, úgy gondolja, hogy ez a kiegészítés felesleges.
Másrészről jogosnak tartja, ha lesznek ilyen eszközök, akkor azokat jóhiszeműen fogják
használni. Elmondta, hogy a feltett kérdésekre szívesen válaszol.
Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy próbálnak a törvényi előírásoknak megfelelni,
csak egy pár napot csúsztak a felülvizsgálattal.
Varga Ferenc a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megjegyezte, hogy mivel
nem rendelkeznek önálló hivatallal, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a települési önkormányzat
hivatala látja el a feladataikat. Szükségük van arra, hogy támaszkodni tudjanak a jegyzőre,
illetve a gazdálkodási osztályra. Elmondta, hogy ez az előző időszakban jól működött, a hivatal
dogozói segítőkészen álltak a nemzetiségi önkormányzat mellé.
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Szabó Tibor polgármester reményét fejezte ki, hogy a jövőben is zökkenő mentes lesz az
együttműködés. Mivel mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést, megkérdezte az Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság véleményét.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azzal a technikai módosítással, amit az elnök úr elmondott, a 3A
Takarékszövetkezet helyett Takarékbank Zrt. Továbbá a I. fejezet utolsó előtti bekezdését
megelőzően kiegészítésül kerüljön bele az együttműködési megállapodásba, hogy „Az
eszközöket a nemzetiségi önkormányzat köteles a jó gazda gondosságával használni, kezelni.”
Szabó Tibor polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.
Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a technikai módosítással és a
kiegészítéssel együtt.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Kis János képviselő megelégedéssel vette tudomásul, hogy az önkormányzat napirendre tűzte a
témát. Három témakört tartana szükségesnek a további együttműködéssel kapcsolatban. Az
egyik az érzékenyítés, a másik a felzárkóztatás, amiben nem csak a romákra gondol. A
harmadik pedig a közös pályáztatás, a TOP-os pályázatokra. Reméli, hogy az együttműködés a
következő öt évben töretlen és eredményes fog lenni.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte Varga Ferencet, hogy van-e hozzáfűzni valója az
elhangzottakhoz?
Varga Ferenc a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy az említett
három pont tökéletesen összefoglalja azt, hogy a két önkormányzatnak hogyan kell
együttműködnie a jövőben.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte van-e még valakinek véleménye? Mivel nem volt kérte
a képviselőket, ha egyet értenek a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát
15/2020. (II.13.)
Tárgy: Roma Nemzetiségi
felülvizsgálata

Önkormányzattal

kötött

együttműködési

megállapodás

Határozat
A Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek
biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan kötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: Szabó Tibor polgármester
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Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, Varga Ferenc elnök, dr.
Szecskó Tamás jegyző
9. NAPIRENDI PONT
„FORGÓ NÉPTÁNCSO PÁR” BRONZSZOBOR ÉS ESŐBEÁLLÓ ADOMÁNYOZÁSA
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy korábban már volt szó a szobor adományozásáról.
Mostantól viszont az önkormányzat tulajdonába fog kerülni a „Forgó néptáncos pár”, és az
önkormányzatnak kell gondoskodnia az állagmerőzésről. A másik felajánlott adomány a
Köztársaság utca és az Árpád utca által határolt Millenáris Parkban található esőbeálló, mely
dr. Antal Péter adományaként került megépítésre. (10. sz. melléklet) A Falufejlesztő Kft. két
munkatársa, Csák Zoltán és Pölös Attila végzete a munkálatokat, köszönet nekik. A Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, ezért megkérdezte a bizottság véleményét.
Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és három
igen szavazattal elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. Továbbá
kifejezte dr. Antal Péter gyógyszerész úr iránti köszönetét a nagylelkű adományozással
kapcsolatban.
Szabó Tibor polgármester úgy gondolja, hogy egy határozattal a képviselő-testület kifejezheti
köszönetét dr. Antal Péternek. Először az adományozással kapcsolatban kérte a képviselőket,
ha egyet értenek a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát
16/2020. (II.13.)
Tárgy: „Forgó néptáncos pár” bronzszobor és esőbeálló adományozása
Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
vagyonáról szóló 1/2013. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet 11. §-a
alapján dönt arról, hogy a Lantos Györgyi szobrászművész által készített
„forgó néptáncos pár” elnevezésű bronzszobrot – amelyet a helyi közösség
képviseletében Dr. Antal Péter az Önkormányzat részére térítésmentes
adományként felajánlott – elfogadja.
2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
vagyonáról szóló 1/2013. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet 11. §-a
alapján dönt arról, hogy a szegvári Millennium Parkban létesített esőbeállót –
amelyet Dr. Antal Péter az Önkormányzat részére térítésmentes adományként
felajánlott – elfogadja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyontárgyak
tulajdonba vételéről szóló mellékelt megállapodás aláírására.
Felelős: Szabó Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, Dr. Antal Péter (6635
Szegvár, Hunyadi János u. 6.), dr. Szecskó Tamás jegyző, Bábáné Simon
Márta gazdálkodási osztályvezető

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek azzal, hogy dr. Antal Péter
gyógyszerész úrnak köszönetét fejezzék ki az adományozással kapcsolatban, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát
17/2020. (II.13.)
Tárgy: Köszönetnyilvánítás Dr. Antal Péter úrnak adományok felajánlásáért
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki
Dr. Antal Péter úrnak az Önkormányzat részére térítésmentes adományként
felajánlott vagyontárgyakért. Köszönet illeti az Adományozót és az általa
képviselt Közösséget, mert munkájukkal és adakozásukkal gyarapították a
Nagyközség vagyonát.
Felelős: Szabó Tibor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, Dr. Antal Péter (6635
Szegvár, Hunyadi János u. 6.), dr. Szecskó Tamás jegyző

10. NAPIRENDI PONT
EGYEBEK
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, hogy a vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek
határidőre eleget tettek kötelezettségüknek.
Szabó Tibor polgármester megjegyezte, ha valamelyik képviselő nem tett volna eleget ennek a
kötelezettségének most csak tanácskozási joggal vehetne részt az ülésen.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a következő testületi üléssel
kapcsolatban kaptak egy tájékoztatót, hogy létrejött, a település részvételévek, a Kis és
Hátrányos Helyzetű Térségekért Egyesület. Kérdése, hogy ez az egyesület működik-e?
Szabó Tibor polgármester ígéretet tett arra, hogy utána fog nézni.
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Kis János képviselő megkérdezte, hogy a Szegvári Önkormányzat tagja ennek az
egyesületnek?
Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy ennek az egyesületnek több
önkormányzat a tagja, illetve a Falufejlesztő Kft., a Metalcom Zrt. és még egynéhány
egyesület. Nem tudja, hogy mikor alakult ez az egyesület és azt sem, hogy mi okból.
Valószínűnek tartja, hogy valamilyen pályázati lehetőség volt a háttérben. Ez az egyesület egy
percig sem működött, nem szedtek tagdíjat, semmiféle működésre utaló jelet nem találtak, az
iratanyagban. A Szegedi Törvényszék már egy 30.000,- forintos bírságot szabott ki az
egyesületre, mivel nem tett eleget a beszámolási kötelezettségének, több évre visszamenőleg.
A bankszámlája az egyesületnek a Takarékbanknál van vezetve. Bankszámlakivonattal
rendelkezik az önkormányzat arról, hogy néha történt befizetés a számlára az önkormányzat
részéről. Ezt az egyesületet meg kellene szüntetni.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő javasolta, hogy az önkormányzat lépjen ki ebből az
egyesületből, ha nem volt semmiféle előnye a településnek a tagságból.
Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy 2020. február 17-re összehívtak egy közgyűlést.
Megjegyezte, hogy az egyesület képviselője Gémes László, vagyis az alapító okiratban Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat az elnöke az egyesületnek és az önkormányzat képviselője járhat
el az egyesület képviseletében. Ha az egyesület létszáma tíz fő alá csökken, akkor megszűnik,
ha fél éven belül nem egészül ki a létszám. Egyszerűbb, ha egy közgyűlésen ahol a szükséges
létszám összejön, a tagok eldöntik az egyesület jogutód nélküli megszűnését, tekintettel arra,
hogy nem működik.
Kis János képviselő megkérdezte Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselőt, fenntartja-e azt a
javaslatát, hogy a következő ülésen tárgyaljanak az egyesületről? Hiszen nem ismeri az
előzményeket és így nem tud véleményt formálni.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, hogy fenntartja a javaslatát. Megjegyezte,
hogy Kis János képviselő nem tudhatott erről az egyesületről, hiszen az előző ciklusban került
ez az akkori képviselő-testület elé. Az a kérdése, hogy akkor ez az egyesület megalakult, vagy
nem. Ragaszkodik a tájékoztatáshoz, hiszen az önkormányzat a tagja az egyesületnek.
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 17-i közgyűlés után tájékoztatják a képviselőtestületet. Nem tudja milyen célból jött létre az egyesület. Azt tudják, hogy nem működik az
egyesület, tagdíjat nem fizetettek a tagjai. Azt is tudják, hogy a folyószámla vezetési díjat a
Szegvári Önkormányzat fizette. A számlának jelenleg mínusz 23.000,- forint az egyenlege,
plusz egy 30.000,- forintos bírság, amit a Szegvári Önkormányzatnak címeztek. A
Takarékbankkal tárgyalt ebben az ügyben, hogy méltányosságot gyakoroljanak a
számlavezetési díjjal kapcsolatban, bízik a pozitív döntésben. A bírsággal kapcsolatban
elmondta, hogy a minimális összegről kapták, hiszen 10.000,- forinttól 900.000,- forintig
bírságolhatták volna az önkormányzatot. Három éven keresztül nem tett eleget az egyesület a
kötelezettségének. Ezt a mulasztást az önkormányzatnak kell viselnie.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő véleménye szerint nem ez volt az első felszólítása a
Törvényszéknek, biztosan ezt megelőzően is voltak. Úgy gondolja, hogy törvényességi
felügyeleti eljárás keretében született meg a bírság összege.
Dr. Szecskó Tamás jegyző megjegyezte, hogy az iratanyagban nem látott előzményt.
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Kis János képviselő véleménye szerint addig semmiféle további kötelezettséget ne vállaljanak,
amíg ennek az ügynek a tisztázására nem kerül sor. Megkérdezte dr. Szecskó Tamás jegyzőt,
hogy létezik-e olyan, hogy egy egyesületnek egy önkormányzat az elnöke? Az alapító
okiratban bevan jegyezve, hogy milyen céllal jött létre az egyesület. Vagy a Megyei
Törvényszék, vagy a Megyei Bíróság járt el a bejegyzéssel kapcsolatban. Gondolja, hogy ezzel
kapcsolatban született egy testületi döntés, azt is szeretné látni. A pénzügyi osztályvezetőtől
megkérdezte, hogy szabályos-e az, hogy az önkormányzat fizeti 100 %-ban egy egyesület
költségeit, ahol tag? Illetve az önkormányzatra hárul-e a számlavezetési díj fizetése, akár a
bírság kifizetése?
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy azért nem került a testület elé, mivel még nem
látnak tisztán ebben az ügyben. Reméli, hogy a 17-i közgyűlés után többet tudnak, akár a
költségek viselése részéről is. Ha az egyesület létre lett hozva a tagoknak is hozzá kell járulniuk
a költségviseléshez. Az önkormányzatnak fel kellett volna szólítania a tagokat, hogy van
tagdíjfizetési kötelezettség és ha ennek nem tesznek eleget, kizárásra kerülnek.
Kis János képviselő megkérdezte a Falufejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy történt-e bármiféle
befizetés az egyesületbe? Milyen tevékenység folyt? Amikor aláírásra került az alapító okirat ő
volt-e a Falufejlesztő Kft. ügyvezetője?
Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, hogy ő volt az ügyvezető, pályázati célokra alakult az
egyesület, taggyűlés nem volt összehívva. Most kapott meghívót a február 17-i taggyűlésre.
Kis János képviselő megkérdezte, akkor pénzügyi kötelezettséget nem vállalt a Falufejlesztő
Kft.? Az alapítók soha nem tartottak ülést?
Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, hogy nem volt ilyen.
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy úgy vette át a polgármesteri teendőket, hogy többek
között ez is kimaradt az átadás-átvételi jegyzőkönyvből. A következő soros testületi ülésen be
fognak számolni a fejleményekről. megkérdezte, hogy van-e még valakinek véleménye,
kérdése?
Tóth Péter alpolgármester elmondta, hogy a Csurgó utcai lakosoktól kapott egy írásbeli kérést,
mely szerint az utcában nincs út, a járda áldatlan állapotban van. Évek óta jelezték ezt a
problémát, legutóbb 2019. augusztusában. Javasolta a képviselőknek a település bejárását. Új
aszfalt utak kialakítására a közeljövőben nem kerül sor, azért a kátyúzásra kell koncentrálni.
Továbbá a vízelvezető árkok hiány is nagy probléma.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő támogatta a bejárást. Véleménye szerint soron kívül
meg kell csinálni az utat a Csurgó utcában.
Kis János képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy őt is megkeresték a lakosok út ügyben. A
József Attila utcában a lakosok saját pénzből megcsináltatnák az utcában lévő kátyút.
Véleménye szerint a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az ilyen felajánlásokat elfogadja.
Egyet ért azzal, hogy az utak helyzetét felmérjék. Kérte, hogy találjanak egy lehetőséget arra,
hogy a lakossági megkereséseket megtudják vitatni.
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Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy mindenféle képen készítenek egy ütemtervet a
falubejárással kapcsolatban. Kérte a lakosokat, hogy a képviselőkhöz, külsős bizottsági
tagokhoz, a hivatal kabinetéhez nyújtsák be írásban a felmerülő problémákat. Bízik benne,
hogy április 15-én pozitív eredményekről tudnak beszámolni.
Kis János képviselő megjegyezte, hogy hozzá érkezett képzőművészeti felajánlás, ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy az ilyen és ehhez hasonló eseteket a képviselők továbbítsák a
kabinetbe. Továbbá kéri a kabinetben dolgozókat, hogy vegyék fel a kapcsolatot azzal, aki a
bejelentést tette.
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a honlapon és a facebook-on és a hamarosan
megjelenő kiadványban is megjelennek az elérhetőségek, ahol a bejelentéseket megtehetik a
lakosok. Elmondta, hogy mindenféle szóbeszéd, hamis intrika kering a faluban. A tisztánlátás
érdekében elmondta az önkormányzati hivatal személyi változásokkal kapcsolatosan, hogy
négy ember hagyta el önszántából a polgármesteri hivatal csapatát. Egy személy az igazgatási
osztályról, 2 személy a kabinetből és 1 személy a gazdálkodási osztályról. A kabinetbe 1
személy felvétele megtörtént, január 1-el. Az igazgatási osztályra és a gazdálkodási osztályra
meghirdetésre kerültek az álláshelyek. Sok pályázat érkezett, bízik benne, hogy ezeket a
hiányokat pótolni tudják. Illetve a gazdálkodási osztályra egy személy pótlása megtörtént,
Bábáné Simon Márta lett a gazdálkodási osztályvezető. Január 15-én csatlakozott a hivatal
csapatához. Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Kis János képviselő megjegyezte, hogy a munkáltatói jogokat a távozó dolgozók esetében nem
a polgármester gyakorolta és a jegyző akkor még nem dr. Szecskó Tamás volt. Az előző
jegyzővel egyeztek meg a távozó munkavállalók.
Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy mivel megszűnt a Közös Önkormányzati
Hivatal, így az előző jegyző Dr. Sztantics Csaba munkaviszonya is megszűnt. Ha így nézzük ő
volt az ötödik fő. Elnézést kért dr. Szecskó Tamástól, hogy nem azzal kezdte az ülést, hogy őt
bemutassa, hiszen január 1-óta ő látja el a jegyzői feladatokat. Megköszönte a részvételt a nyílt
ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.
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