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Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27-én 16:30 órakor tartott rendkívüli
nyílt üléséről.
Jelen voltak: Szabó Tibor polgármester
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,
Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető,
Gajdánné Szatmári Mária szakértő,
Purgel Zoltán OKSZB tagja,
Bandula Ferenc OKSZB tagja,
Purgel László PGB tagja.
Szabó Tibor polgármester üdvözölte a megjelenteket a napirenddel kapcsolatban javasolta,
hogy a meghívóban szereplő napirendet módosítsák, (1. sz. melléklet) vegyék előre a 2020. évi
költségvetés tárgyalását. Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
20/2020. (II. 27.)
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
2./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat gazdasági programja
3./ Kurca-parti Óvoda létszámbővítési kérelme
4./ A Kurca Televízió és a Szentes Televízió támogatási kérelme
5./ Pályázat Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEDER programban
nyújtandó támogatások lehívása
6./ A Falufejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása
ZÁRT ÜLÉS
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1. NAPIRENDI PONT
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban. (2. sz. melléklet)
Döbrőssyné dr Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta
az önkormányzat 2020. évi költségvetését.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.
Kis Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy átadta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság írásos
véleményét, (2. sz. melléklet) a bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Szabó Tibor polgármester felkérte Gajdánné Szatmári Máriát, hogy tegye meg észrevételeit.
Gajdánné Szatmári Mária üdvözölte a jelenlevőket. Elmondta, hogy a 2020. évi költségvetés
kicsit más, mint az eddigiek. A megszorításokat figyelembe kell venni, a jogszabályi
változásokat követni kell. Bizottsági ülésen javasolva lett elfogadásra az adósságot keletkeztető
ügyleteket bemutató táblázat 2020-2025. évre vonatkozóan. Ki kellett mutatni, hogy az
önkormányzat hány éve van eladósodva. Ez a táblázat az előzőleg kiküldött anyagból kimaradt.
A 353/2011. (XII.30.) kormányrendelt alapján 2020-ban működési hitelt a bevétel 50 %-a
erejéig vehet fel az önkormányzat. A szöveges költségvetés első oldalán szerepel a működési
hiány, melynek összege 89.697 eFt, ezt meg kell bontani felhalmozási hiányra és működési
hiányra. A javított anyagban már helyesen szerepel. Elmondta, hogy a gazdálkodási
osztályvezetővel és a jegyzővel fogytatott megbeszélésen teljes mértékben átbeszélték a
költségvetést. Több helyen javítást kellet alkalmazni, de ez a fő összegeket nem befolyásolta. A
felügyeletszervi támogatás jól van beállítva, melynek összege 286.496 eFt, az
intézményfinanszírozásnál ugyan ennek az összegnek kell szerepelnie. Az 1-2. sz. táblázatokat
ki kellett egészíteni egy oszloppal, amelyben az államigazgatási feladatok vannak kimutatva. A
felsoroltak a jogszabály által előírt formai és tartalmi feladatokat kell, hogy megvalósítsák,
annál is inkább mert, ezek az adatok bekerülnek az államkincstár központi KGR programjába.
Ha az előző évet nézzük, ahol a bevételek és a kiadások 836.582 eFt, az idei évben ez 839.366
eFt. Vagyis 3 millió forint a növekedés. Nincs benne olyan összeg, ami nem került tervezésre.
A változás oka a rezsi, az élelmiszer és a munkabér emelkedés. Megjegyezte, hogy a munkabér
utáni járulék csökkent. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését 839.366
eFt főösszeggel elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Ebből az összegből működési
bevétel 799.740 eFt, a felhalmozási bevétel 39.626 eFt. Működési hiány fedezésére az
önkormányzat likvid hitelt vagy rövid lejáratú működési hitelt vehet igénybe, mert az
önkormányzati törvény nem enged hosszúlejáratú működési hitelt felenni 2013-tól. Beruházási,
felhalmozási hitele már van az önkormányzatnak. Elmondta, hogy az önkormányzat hitele még
kezelhető. Az iparűzési adóval kapcsolatban tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a kormány hozzá
fog nyúlni, mivel a vállalkozókat támogatja oly módon, hogy az adóalapot csökkenti. De az
adóalapot figyelembe véve fizetik az iparűzési adót a vállalkozók. A javításokkal, a letett
rendelet tervezet mellett lévő anyag alapján, a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetet
megtárgyalásra, megvitatásra és annak függvényében elfogadásra javasolta.
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Szabó Tibor polgármester megköszönte Gajdánné Szatmári Mária munkáját és tájékoztatását.
Szintén megköszönte Bábán Simon Márta gazdálkodási osztályvezető munkáját. Elmondta,
hogy a költségvetés elfogadása előtt a Kurca-parti Óvoda létszámbővítését kell megtárgyalniuk
és dönteni róla. Átadta a szót Csurka Zoltánné óvodavezetőnek.
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, hogy a Kurca-parti Óvoda személyi feltételeinek
módosítására adott be előterjesztést. (4. sz. melléklet) Az óvoda dolgozói létszámával tudják
megvalósítani a bölcsődei ellátást. Másfél éve tudnak úgy segíteni a családok életén, hogy
gyermekeiket felveszik a bölcsődébe. Egy kisgyermeknevelőt és egy fő kisgyermeknevelő
dajkát szeretne majd felvenni. Az óvodai takarítói feladatot évek óta közcélú foglalkoztatás
keretében tudták megoldani. Az idén viszont egy közcélú foglalkoztatottat kapott, ezért
szeretne egy nyolcórás takarítói álláshelyet az óvodánál. Véleménye szerint egy akkora
intézményben, mint az óvoda, szükség van egy nyolcórás takarítói álláshelyre. Kérte a
képviselő-testületet, hogy támogassák kérését.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés?
Piti János képviselő tudomása szerint megüresedett egy óvónői álláshely megkérdezte mikor
lesz meghirdetve. Választások előtt arról volt szó, hogy meg kell tartani a fiatal munkaerőt,
most viszont mégsem sikerült. Mi ennek az oka?
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, hogy két óvónő személyiségből adódó ellentéte miatt
nem jöttek ki egymással. Felajánlotta a személycserét, hogy másik csoportba kerüljön az
óvónő. Úgy gondolja, ha kellő intézményvezetői ráhatással, emberi győzködéssel nem tudott
célt érni, akkor el kell engedni. Véleménye szerint a mai fiatalokat nehéz meggyőzni. A
megüresedett álláshely meghirdetésére 90 nap áll rendelkezésre. Polgármester úrral egyeztetett
arról, hogy van a településen egy nem végzett pedagógus jelölt, aki most februárban
jelentkezett óvónőképzőbe, három éves főiskolai múlttal a háta mögött. Őbenne lát egy olyan
jövőt építő pedagógust, akire számíthat. A képviselő-testület beleegyezése esetén őt fogja
felvenni.
Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy minden intézmény vezetője megfelelő
kvalitásokkal rendelkezik, ő nem fog bele szólni soha egyetlen intézményvezető munkájába
sem. A státusz helybe igen, mint feladatfinanszírozó. A dolgozók felvételéről a vezetőnek kell
döntenie, ő fog vele együtt dolgozni. Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét a
bizottság véleményéről a létszámbővítéssel kapcsolatban.
Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság támogatja a létszámbővítési kérelmet.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság támogatja a kérelmet.
Szabó Tibor polgármester felkérte a képviselőket, ha egyet értenek a Kurca-parti Óvoda
létszámbővítésével kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
21/2020. (II. 27.)
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Tárgy: Kurca-parti Óvoda létszámbővítési kérelme
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvoda intézmény alkalmazotti létszámát 2020. március 1. napjától
13 fő óvodapedagógussal,
17 fő egyéb alkalmazottal
(15 fő teljes munkaidős, 2 fő
részfoglalkoztatott)
Összesen: 30 főben határozza meg.
Felelős: Csurka Zoltánné intézményvezető
Határidő: 2020. március 1.
A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, Csurka Zoltánné
intézményvezető
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy mielőtt a 2020. évi költségvetést elfogadná a
testület előtte az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteket bemutató táblázat 2020-2025.
évre kell elfogadniuk. Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.
Kis János bizottsági elnök közölte, hogy a bizottság elfogadja az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteit bemutató táblázatot.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadja az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit bemutató táblázatot.
Szabó Tibor polgármester felkérte a képviselőket, ha elfogadják az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteit 2020-2025. évre, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
22/2020. (II. 27.)
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletek 2020-2025. évre
Határozat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A § szerint a helyi
önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig
határozatban állapítja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás
részletes
szabályairól
szóló
353/2011.
(XII.30.)
kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §
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(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 5 évre várható összegét.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta
Szegvár Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása 2020. év tárgyú
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó
fizetési kötelezettségeit a határozat, valamint a költségvetési rendelet 11.
számú mellékletét képező formában és tartalommal állapítja meg.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése? Mivel nem volt megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.
Kis János bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadta a rendelet tervezetet.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális bizottság
véleményét.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta
a rendelet tervezetet.
Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha elfogadják Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat 2020. évi költségvetését, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
2/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Szabó Tibor polgármester megköszönte Gajdánné Szatmári Máriának a munkáját.
2. NAPIRENDI PONT
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PORGRAMJA 20202024. ÉVEKRE
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban? (5. sz. melléklet) Mivel nem volt megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
véleményét.
Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a gazdasági
programot.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét.
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta
a határozati javaslatot.
Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha elfogadják Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat gazdasági programját 2020-2024. évekre, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
23/2020. (II. 27.)
Tárgy: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat gazdasági programja 2020-2024. évekre
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági
programját a melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági programban
foglaltak megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szabó Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző,
Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető
3. NAPIRENDI PONT
A KURCA TELEVÍZIÓ ÉS A SZENTES TELEVÍZIÓ TÁMOGATÁSI KÉRELME
Szabó Tibor polgármester átadta a szót Kis Jánosnak a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
elnökének, hogy a bizottság módosító javaslatát ismertesse.
Kis János bizottsági elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a bizottság a Szentes Televíziónak
havi 50 ezer forint támogatást javasolt. A Kurca Televíziónak havi 100 ezer forint támogatást
illetve a Kurca Televíziónak természetben biztosítsa a működéséhez szükséges helyiséget
infrastruktúrával és a közüzemi díjak átvállalásával. A támogatási időszak 2020. március 1-től,
2020. december 31-ig valósuljon meg, illetve megállapodások aláírása azután történjen meg,
miután a két civil szervezet arra jogosult vezetői kérik. Feltételekhez kötötten kerüljön
kifizetésre a támogatás, a feltételrendszer letárgyalásával Szabó Tibor polgármestert bíznák
meg. A támogatás utólag havi elszámolással kerüljön kifizetésre. A bizottság három igen
szavazattal támogatta az elhangzott javaslatot.
Szabó Tibor polgármester megköszönte a bizottság javaslatát és megkérdezte az Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság véleményét.
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság egyet értett az elhangzottakkal és a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolta.
Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság módosító javaslatával, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
24/2020. (II. 27.)
Tárgy: A Kurca Televízió és a Szentes Televízió támogatási kérelme
Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
az Önkormányzat a Kurca Televíziót üzemeltető egyesületet 2020. március 1től 2020. december 31-ig havi bruttó 100 ezer forint pénzbeli támogatásban és
mellette természetbeni támogatásban részesítse meghatározott feltételek
mellett.
2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
az Önkormányzat a Szentes Televíziót üzemeltető alapítványt 2020. március
1-től 2020. december 31-ig havi bruttó 50 ezer forint pénzbeli támogatásban
részesítse meghatározott feltételek mellett.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy mindkét
támogatás esetében a támogatás feltételeit meghatározza és a támogatási
szerződésben rögzítse, majd a szerződéseket aláírja.
Felelős: Szabó Tibor György polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Szabó Tibor György polgármester, Dr. Szecskó Tamás
jegyző, Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, Kurca Televízió,
Szentes Televízió
4. NAPIRENDI PONT
PÁLYÁZAT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER PROGRAMBAN
NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRA
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a két pályázatot nyújt be az önkormányzat február
29-ig. (7. sz. melléklet) Mindkét pályázathoz 15 %-os önerő szükséges, azaz 85 %-os a
támogatás. A testületnek abban kell döntenie, hogy az önerőt biztosítja. Megkérdezte a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.
Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét.
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta
a határozati javaslatokat.
Szabó Tibor polgármester megkérte a képviselőket, ha egyet értenek azzal, hogy egy 1956-os
szobor felállítása valósuljon meg, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
25/2020. (II. 27.)
Tárgy: Pályázat Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER programban nyújtandó
támogatások lehívására
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet alapján a LEADER Helyi Akciócsoport
(Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület) által „Település/térségi szintű
kulturális-, öko-, aktív-, gasztroturisztikai fejlesztések megvalósításának
támogatása” című, VP6-19.2.1.-6-5-17 kódszámú pályázati felhívásra az
alábbiak szerint:
A településkép, mint tájérték megőrzése, fejlesztése
A pályázat során egy 1956-os szobor felállítása valósulna meg.
A pályázat összköltsége (bruttó): 3.987.800.- forint
Támogatási összeg (85%): 3.389.630.- forint
Önerő (15%): 598.170.- forint
A pályázat önerejét az Önkormányzat
céltartalékjából finanszírozza.

a

2020.

évi

költségvetés

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Szabó Tibor György
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Szabó Tibor György polgármester, Dr. Szecskó Tamás
jegyző, Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, Rúzs-Molnár Nelli
kabineti munkatárs
Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek azzal, hogy a pályázatból 24
darab nádtetős kiülő, valamint 2 darab Stihl 410-es fűkasza beszerzése valósuljon meg,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
26/2020.(II.27.)
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Tárgy: Pályázat Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER programban nyújtandó
támogatások lehívására
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet alapján a LEADER Helyi Akciócsoport
(Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület) által „Település/térségi szintű
kulturális-, öko-, aktív-, gasztroturisztikai fejlesztések megvalósításának
támogatása” című, VP6-19.2.1.-6-5-17 kódszámú pályázati felhívásra az
alábbiak szerint:
Települési/ térségi szintű kulturális-, öko-, aktív-, gasztroturisztikai
fejlesztések
A pályázatból 24 darab nádtetős kiülő, valamint 2 darab Stihl 410-es fűkasza
beszerzése valósulna meg.
A pályázat összköltsége (bruttó): 3.529.980.- forint
Támogatási összeg (85%): 3.000.000.- forint
Önerő (15%): 529.980.- forint
A pályázat önerejét az Önkormányzat
céltartalékjából finanszírozza.

a

2020.

évi

költségvetés

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Szabó Tibor György polgármester
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Szabó Tibor György polgármester, Dr. Szecskó Tamás
jegyző, Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, Rúzs-Molnár Nelli
kabineti munkatárs
5. NAPIRENDI PONT
A FALUFEJLESZTŐ KFT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. (8. sz. melléklet) Kérte a bizottság elnökét ismertesse
döntésüket.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta
az előterjesztést azzal, hogy záros határidőn belül vizsgálja felül a képviselő testület a
Falufejlesztő Kft. alapító okiratát.
Szabó Tibor polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét ismertesse a
bizottság döntését.
Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság kiegészítésével.
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Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a határozati javaslattal és az
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság kiegészítésével, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
27/2020.(II.27.)
Tárgy: A Falufejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete alapító tag
tulajdonosként a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának
módosítását a mellékeltek szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
A képviselő-testület felkéri Szabó Tibor György polgármestert és Gyömbér
Ferenc ügyvezetőt az alapító okirat módosításához szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szabó Tibor György polgármester, Gyömbér Ferenc ügyvezető
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Szabó Tibor György polgármester, Dr. Szecskó Tamás
jegyző, Gyömbér Ferenc ügyvezető, Dr. Verók Attila ügyvéd

6. NAPIRENDI PONT
EGYEBEK
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek szóbeli előterjesztése? Mivel
nem volt a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.

Kmf.

Szabó Tibor
polgármester

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

