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                                 Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szegvár Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 08-án 16:00 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,                         

                        Bandula Ferenc OKSZB tagja, 

                        Purgel László PGB tagja, 

                        Csurka Zoltánné intézményvezető, 

                        Pap János intézményvezető.  

 

Szabó Tibor polgármester üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy a veszélyhelyzet 

megszűnését követően harminc napon belül a képviselő-testületnek el kell fogadnia a 2019. évi 

költségvetési gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót.  A napirenddel kapcsolatban javasolta, 

hogy a meghívóban szereplő napirendet (1. sz. melléklet) fogadják el. Kérte, aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

29/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Napirend elfogadása 

 

Határozat  
 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint fogadta el: 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1./ A 2019. évi költségvetési gazdálkodásról készített mérlegbeszámoló 

 2./ Rendőrség beszámolója a település közrend, közbiztonsági helyzetéről 

 3./ Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkájáról 

 4./ Tájékoztató a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységérő 

 5./ Beszámoló Szegvár Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyer- 

     mekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 6./ Beszámoló a Kurca-parti Óvoda 2019-2020. nevelési évben végzett   

      munkájáról 
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 7./ Beszámoló az adóztatásról 

 8./ 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 

 9./ Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

10./ Egyebek 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

 

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL KÉSZÍTETT 

MÉRLEGBESZÁMOLÓ 

 

Szabó Tibor polgármester átadta a szót Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezetőnek.  

 

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy a testület több anyagot 

kapott kézhez. (2. sz. melléklet) A könyvvizsgáló egészségügyi probléma miatt nem tud részt 

venni az ülésen, viszont elkészítette az állásfoglalását az átvilágításról. A számszaki 

beszámolót április 26-ig elkellett készíteniük. A rendelet tervezet is részét képezi az anyagnak. 

Lényeges része a pénzmaradvány felosztása. A táblázatok kiegészítésre kerültek az 

intézmények adataival.  Az eredeti előirányzat a 2019. évi költségvetés adatait tartalmazza. A 

módosított előirányzat az évközi változásokat tartalmazza. Ezek, plusz támogatási formából 

adódnak, vagy olyan kiadásból melyek nem lettek előre betervezve. A 23. sorra hívta fel a 

figyelmet, hiszen ez egy kritikus pontja minden önkormányzatnak. Ez a sor tartalmazza a hitel, 

illetve kölcsön felvételét. Egy költségvetést sem lehet úgy elkészíteni, hogy forráshiányos 

legyen. Egy 10 millió forintos kölcsönfelvétel szerepel ezen a soron, ami kormányzati 

hozzájárulást nem igényel. Ezt évi két alakommal törleszti az önkormányzat, március és 

szeptember végén 1-1 millió forintot emel le a számláról a pénzintézet. Elmondta, hogy a 

hitelfelvételnek igen szigorú feltételei vannak. Elmondta, hogy az adatok a közös 

önkormányzatra vonatkozó adatokat tartalmazzák.  

 

Szabó Tibor polgármester átadta a szót Kis Jánosnak a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 

elnökének. 

 

Kis János bizottsági elnök megköszönte a bizottság nevében az előterjesztés elkészítését. 

Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a mérlegbeszámolót. Volt egy módosító javaslatuk, 

mely egy arányszám javítására vonatkozott. A bizottság az előterjesztést megtárgyalásra 

alkalmasnak minősítette, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.  

 

Szabó Tibor polgármester átadta a szót Döbrőssyné dr. Seres Ilonának az Oktatási, Kulturális 

és Szociális Bizottság elnökének. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja 

az előterjesztést. 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte van-e kérdés, vélemény?  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy úgy emlékszik régebben több volt a 

piac bevétele. A kiadásokat nem fedezi a bevétel. 

 

Kis János képviselő elmondta, hogy a lakosság részéről feltették neki a kérdést a piactér 

bevételével kapcsolatban.  
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Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy eddig a helypénz kiszabása nem 

úgy történt, mint ahogy az a rendeletben szerepel. Jelenleg két hivatali dolgozó látja el a 

feladatot és már látszik a különbség az előző időszakhoz képest. Tervezik a kiadások 

csökkentését. Megköszönte Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető és a gazdálkodási 

osztály dolgozóinak a munkáját. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte, aki elfogadja A 2019. évi költségvetési gazdálkodásról 

készített mérlegbeszámolót, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 

3/2020. (VII. 09.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

A RENDŐRSÉG BESZÁMOLÓJA A TELEPÜLÉS KÖZREND, KÖZBIZTONSÁGI 

HELYZETÉRŐL 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a rendőrség beszámolóját márciusban kellett volna 

tárgyalnia a képviselő-testületnek. (3. sz. melléklet) A megyei rendőrkapitány vezetésével az év 

elején februárban volt egy tájékoztató, melyen ő is részt vett. Tolmácsolta a köszönetét azért a 

hathatós munkáért, melyet Szegvár érdekében végeztek. A statisztikai adatok egyértelműen 

alátámasztják azt, hogy a deliktumok száma csökkent. Mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést átadta a szót a bizottság elnökének. 

 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült az a kérdés mi történik, 

ha a képviselő-testület nem fogadja el a beszámolót? Hatással van-e a testület a rendőrség, 

illetve a katasztrófavédelem munkájára? A bizottság megtárgyalásra és elfogadásra 

alkalmasnak tartja a rendőrség beszámolóját. 

 

Szabó Tibor polgármester véleménye szerint van hatása a képviselő-testületi döntésnek, ha egy 

beszámolót nem fogadnak el az jelzés értékű. Elmondta, hogy tudni, kell folyamatosan 

megkeresik a rendőrség részéről, hogy van-e kérés, észrevétel, jelzés. Az előforduló kéréseket 

tejesítik. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Mivel nem volt 

kérte a képviselőket, ha elfogadják a beszámolót kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

30/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Rendőrség beszámolója a település közrend, közbiztonsági helyzetéről 

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

rendőrség beszámolóját a közrend, közbiztonság helyzetéről és elfogadta. 
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A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, Balogh Szabó Imre Szentesi 

Rendőrkapitányság vezetője, szegvári körzeti megbízottak 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

 

BESZÁMOLÓ A SZENTESI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

MUNKÁJÁRÓL 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy Szegvár belterületén szerencsére kevés tűzeset 

fordul elő. Mivel veszélyes fák kivágásán gyakorolnak településünkön is ingyen és bérmentve 

kivágják az ilyeneket. Átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének, hiszen ők 

tárgyalták a beszámolót. 

 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal 

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a beszámolót. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, hogy örömmel értesült arról, hogy a Szegvári 

Önkéntes Tűzoltók sikeresen pályáztak.  

 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy a Rozmaring u. 4. szám alatti épület 

vizesblokkjának a felújítására, illetve kazáncseréjére pályáztak sikeresen. Megkérdezte van-e 

kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? (4. sz. melléklet) Mivel nem volt kérte a 

képviselőket, ha elfogadják a beszámolót kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

31/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkájáról 

 

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  

Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkájáról szóló beszámolót.  

 

Határozatot kapja: Gémes László polgármester, Kálmán Rajmund tűzoltó 

alezredes 

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZEGVÁRI POLGÁRŐR EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
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Szabó Tibor polgármester köszönetét fejezte ki a polgárőröknek a településen végzett 

munkájukért. Átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének. 

Kis János bizottsági elnök szintén megköszönte a polgárőrök munkáját. Megjegyezte, hogy 

sok eszközzel rendelkeznek. Kérte, hogy amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete 

lehetővé teszi, támogassák a polgárőröket. Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 

igen szavazattal tudomásul vételre javasolta a képviselő-testületnek a tájékoztatót. (5. sz. 

melléklet) 

 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy a rendőrség egyre többször veszi igénybe a 

polgárőrök jelenlétét a szolgálatteljesítésükhöz. Úgy gondolja, hogy a Belügyminisztériumnak 

anyagilag támogatnia kellene a polgárőröket, ha már a munkájukat igénybe veszik.  

 

Kis János képviselő megjegyezte, hogy más településeken a közterület felügyelő munkájára is 

számítanak a rendőrök.  

 

Szenczi Zsolt képviselő javasolta, hogy a településen szüntessék meg a házaló kereskedést 

tiltsák be, vagy korlátozzák.  

 

Szabó Tibor polgármester ígéretet tett, hogy utána fognak nézni, milyen lehetőség van ezzel 

kapcsolatban. Elmondta, hogy a lakosok hívják az árusokat házhoz. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a helyi piacon kellene árusítaniuk.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy a polgárőrök tájékoztatójával kapcsolatban van-

e kérdés, vélemény? Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha tudomásul veszik a Szegvári 

Polgárőr Egyesület tájékoztatóját, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

32/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Tájékoztató a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet 

tudomásul vett.  

 

A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, Bihari Ferenc Polgárőr 

Egyesület Elnöke. 

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

 

BESZÁMOLÓ SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI 

ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 

 

 

Szabó Tibor polgármester átadta a szót dr. Szecskó Tamás jegyzőnek. 
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Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátása egyrészt a 

jegyző hatáskörébe tartoznak, másrészt a szociális intézmény keretei között intézik. Az 

részletes írásos anyagot mindenki megkapta. (6. sz. melléklet) A felmerülő kérdésekre szívesen 

válaszol.  

 

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

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság döntését. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta 

a beszámolót.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte Pap János intézményvezetőt van-e kiegészítése? 

 

Pap János intézményvezető szerint az írásos anyagban mindent le írt. Viszont a felmerülő 

kérdésekre szívesen válaszol.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérte a képviselőket, ha elfogadják a beszámolót, kézfeltartással 

jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

33/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Beszámoló Szegvár Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Szegvár 

Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót.  

 

A képviselő-testület felkérte a nagyközség jegyzőjét, hogy a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § 

(6) bekezdése alapján az átfogó értékelést a Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály részére küldje 

meg. 

 

A képviselő-testület elismerését fejezi ki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

területen tevékenykedők munkájáért. 

 

Felelős: Dr. Szecskó Tamás jegyző 

 

A határozatot kapják: Dr. Szecskó Tamás jegyző, Csongrád-Csanád 

Megyei Kormányhivatal Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály, Pap 

János SZEESZI-vezető, Váradiné Szép Tünde vezető főtanácsos. 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 
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BESZÁMOLÓ A KURCA-PARTI ÓVODA 2019-2020. NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT 

MUNKÁJÁRÓL 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte Csurka Zoltánné óvodavezetőt van-e kiegészítése? 

Csurka Zoltánné intézményvezető elmondta, hogy havi bontásban mutatta be az óvoda 

munkáját. Felsorolás jellegű a beszámoló. (7. sz. melléklet) Reméli, hogy a szeptemberi 

munkakezdés zökkenő mentes lesz, ehhez kéri a képviselő-testület segítségét.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

véleményét a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta 

a beszámolót.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése? 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő úgy gondolja a beszámoló teljes körű. A tárgyi, 

infrastrukturális feltételek fejezettel kapcsolatban megkérdezte, hogy a műfüves focipálya 

milyen állapotban van, milyen a kihasználtsága? Továbbá mennyibe kerül a fenntartása? 

 

Csurka Zoltánné intézményvezető elmondta, hogy a focipálya állaga és kihasználtsága jó. A 

fenntartására minimális összeget fordítanak. Megjegyezte, ha az árnyékolása megoldódna, 

akkor még inkább nőne a kihasználtsága. Elmondta, hogy a Bozsik program működik, a 

mindszenti óvodával vannak kapcsolatban. Fesztiválokat szoktak szervezni, évente két-két 

alkalommal meghívásos rendezvényt tartanak. Minden csoportból az egyik óvónő elvégzett egy 

képzést, mely a program lebonyolítására alkalmassá teszi.  

 

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

képviselőket, ha elfogadják a beszámolót, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

34/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Beszámoló a Kurca-parti Óvoda 2019-2020 nevelési évben végzett munkájáról 

 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Kurca-

parti Óvoda 2019-2020. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

 

BESZÁMOLÓ AZ ADÓZTATÁSRÓL 

 

 

Szabó Tibor polgármester átadta a szót dr. Szecskó Tamás jegyzőnek az előterjesztés 

készítőjének. 
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Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a beszámoló a 2019. évről szól. (8. sz. melléklet) A 

beszámolót a számok alapján készítette el, hiszen ebben az évben még nem volt a Szegvári 

Polgármesteri Hivatalnál. A bevételek magasak, a tendencia jó. Reméli ez az idei évben is 

hasonló lesz. Megköszönte az adós kollegák tavalyi munkáját.   

 

Szabó Tibor polgármester kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét ismertesse a 

bizottság véleményét. 

 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A 2020. 

évvel kapcsolatban megjegyezte, a központi intézkedések miatt, az beszedett adók összege 

kevesebb lesz, e miatt az önkormányzat nehéz helyzetbe fog kerülni. A Pénzügyi, Gazdasági 

Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.  

 

 Szabó Tibor polgármester megkérdezte van-e kérdés? 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte, hogy Szegvár honlapján közöljék a lakosokkal, 

hogy lehetőség van elektronikus adóbefizetésre.  

 

Szabó Tibor polgármester megígérte, hogy tájékoztatni fogják a lakosokat. Kérte a 

képviselőket, aki elfogadja a beszámolót az adóztatásról, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

35/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Beszámoló az adóztatásról 

 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Szecskó Tamás jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapják: dr. Szecskó Tamás jegyző, Bábáné Simon Márta 

gazdálkodási osztályvezető 

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

 

2019. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrzési jelentés arra irányul, amit a 

tervben elfogad a képviselő-testület. (9. sz. melléklet) Ezt a belső ellenőrzési tervet az előző 

testület fogadta el és aszerint lett végrehajtva a belső ellenőrzés.  A belső ellenőri 

tevékenységet Gajdán Lejla végzi, aki adott egy éves összefoglaló jelentést. Felkérte a 

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét tájékoztassa a képviselőket a bizottság véleményéről. 
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Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy nehéz helyzetben van. Mivel az előterjesztés 

tárgyalása kapcsán a bizottság tagjai nem voltak egy véleményen. A bizottság 2 igen és 1 nem 

arányú szavazással elfogadta el a jelentést.  

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a jelentésben le van írva, hogy mi volt a vizsgálat 

tárgya, de az nincs benne, hogy a vizsgálat során mit tapasztalt a belső ellenőr. 2020. évre kérni 

fogja a konkrét ellenőrzési eredményeket. Megkérdezte van-e még valakinek véleménye, 

kérdése? 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő véleménye szerint sokkal részletesebbnek kell lennie a 

jelentésnek. Tartalmában kevés, nem mond semmit. 

 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy a jövőben a belső ellenőrtől tartalmában és 

témájában bővebb beszámolót fognak kérni. Kérte a képviselőket, ha a 2019. évi összefoglaló 

belső ellenőrzési jelentést az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés 

hozatalban 7 fő vett részt. 

 

36/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 

 

Határozat 
 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gajdán Lejla 

okleveles pénzügyi revizor által 2019. évben a Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzatnál és a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett 

ellenőrzésekről szóló, ezen határozat mellékletét képező éves összefoglaló 

jelentést elfogadja.  

 

Felelős: Szabó Tibor György polgármester 

Határidő: azonnali 

  

 

A határozatról értesítést kap:  Szabó Tibor György polgármester, dr. 

Szecskó Tamás jegyző, Bábáné Simon Márta gazd. osztályvezető,  Gajdán 

Lejla okleveles pü. revizor 

 

 

9. NAPIRENDI PONT 

 

BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Szabó Tibor polgármester átadta a szót az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

elnökének. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Oktatási, 

Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta a Települési Értéktár Bizottság javaslatát, mely 

szerint nem tesznek javaslatot újabb érték felvételére. (10. sz. melléklet) A „Dobbantó 
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Néptáncegyüttes” helyett javasolják a „Dobbantó Néptáncegyüttes munkássága” értéket 

elfogadni. Továbbá a Települési Értéktár egy bevezetővel egészüljön ki.  

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a kiosztott dokumentum 2016-ban készült. Az 

akkori Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elfogadta, testület elé nem került. Így testületi 

határozat sem született, ezt a határozatot a Megyei Értéktár Bizottságnak jóvá kell hagyni.  Egy 

pályázat beadása kapcsán derült ki, hogy hiányzik ez a jóváhagyás. Felkérte a képviselőket, ha 

elfogadják a mellékelt települési értéktárat, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

37/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési 

Értéktár Bizottság javaslata alapján a települési értéktárat a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

Felelős: Szabó Tibor György polgármester 

Határidő: azonnali 

 

A határozatról értesítést kap: Szabó Tibor György polgármester, dr. 

Szecskó Tamás jegyző, Települési Értéktár Bizottság 

 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha elfogadják a Települési Értéktár Bizottság 

beszámolóját a 2020. év első félévi munkájáról, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

38/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Települési Értéktár Bizottság 2020. évi első félévi beszámolója   

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési 

Értéktár Bizottság 2020. évi első félévi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja.   

 

Felelős: Szabó Tibor György polgármester 

Határidő: azonnali 

 

A határozatról értesítést kap: Tibor György polgármester, dr. Szecskó 

Tamás jegyző, Települési Értéktár Bizottság 
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10. NAPIRENDI PONT 

 

EGYEBEK 

 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület munkatervét módosítani kell a 

veszélyhelyzet miatt elmaradt ülések, illetve az elmaradt közmeghallgatás miatt. (11. sz. 

melléklet) Megkérdezte a bizottságok véleményét. 

 

Kis János a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a bizottság 

elfogadásra javasolta a munkaterv módosítást. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke elmondta, 

hogy szintén elfogadásra javasolta a bizottság a munkaterv módosítást. 

 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a munkaterv módosítással, 

kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

39/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Képviselő-testület munkatervének módosítása 

 

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. 

 

 

Szabó Tibor polgármester ismertette a következő előterjesztést a rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei étkeztetésének, valamint a szociális étkeztetésnek a biztosítását. 

(12. sz. melléklet) Átadta a szót dr. Szecskó Tamás jegyzőnek. 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy korábbi években egy vállalkozóval kötött 

szerződést az önkormányzat. Ebben az évben az óvoda konyhája vette át a feladatot, mivel a 
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Sz-Pa-Szolg. Kft. felmondta a szerződést az iskolások étkeztetésével kapcsolatban. Az  

előterjesztés tartalmazza, hogy amíg az óvoda konyhája nem üzemel addig a Szegvár Gasztro 

Bt.-vel köt szerződést az önkormányzat a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére, illetve a 

szociális étkeztetés biztosítására. Elmondta, hogy az önkormányzat állami normatívát kap a 

gyermekek szünidei étkeztetéséhez és a szociális étkeztetéshez is. A vállalkozó ennél az 

összegnél többért vállalja az étkeztetést, a különbözet az önkormányzatot terheli. A kéthetes 

időszakra ez körülbelül 160.000,- forint plusz kiadást jelent. 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

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

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 

 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a határozati javaslattal 

kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

40/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Vállalkozási szerződés a 2020. évi rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 

étkeztetésének valamint a szociális étkeztetésnek a biztosítására 

 

 

Határozat 
 

 

1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló 

gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 2020. évben július 20-

tól július 31-ig, 10 munkanapon keresztül 800,- Ft/fő/nap díj ellenében 

történő biztosítására a SZEGVÁR GASZTRO BT.-vel vállalkozási szerződést 

köt. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt vállalkozási 

szerződés aláírására. 

 

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári 

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény ellátottjai részére a szociális 

étkezésnek 2020. évben július 20-tól július 31-ig, 10 munkanapon keresztül 

800,- Ft/fő/nap díj ellenében történő biztosítására a SZEGVÁR GASZTRO 

BT.-vel a mellékelt szolgáltatási szerződést köti. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szolgáltatási 

szerződés aláírására. 

 

Végrehajtás határideje: azonnal 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

 

A határozatot kapja: Szabó Tibor György polgármester, Bábáné Simon 

Márta gazd. osztályvezető, Váradiné Szép Tünde főtanácsos, Pap János 

intézményvezető 
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Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a következő megtárgyalandó előterjesztés az orvosi 

rendelő felújításával kapcsolatos pályázat benyújtása. A beadási határidő 2020. július 10-e. A 

támogatás intenzitása 95 %-os. Az önerő 1.500.000,- forint. (13. sz. melléklet) Elmondta, hogy 

a pályázatban csak anyagköltség számolható el munkadíj nem. Megkérdezte, hogy van-e 

kérdése valakinek? Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-

testületnek a pályázat benyújtását. 

 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a pályázat benyújtásával az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretein belől az orvosi rendelő 

felújítására, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

41/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás 

keretein belől orvosi rendelő felújítására 

 

 

Határozat 
 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok 

szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat benyújtásához és vállalja a pályázathoz szükséges önrész 

biztosítását. 

 

A támogatás keretében a Hunyadi János utcán 2. szám alatti orvosi 

rendelők esetében az alábbi munkák valósulnak meg: 

- homlokzati hőszigetelés 12 cm-es vastagságú, grafitos nikecell 

beépítésével (meglévő homlokzattal azonos struktúrájú és színezésű 

kvarc vakolattal) 

- még ki nem cserélt homlokzati nyílászárók cseréje (új homlokzati 

nyílászárók korszerű műanyagból, belső ajtók fa ajtólapos nyílászárók 

festhető felülettel) 

- épület belső átalakítása, orvosi rendelő, dolgozók részére szociális blokk, 

öltöző, mosókonyha és akadálymentesített wc kialakítása (csatolt 

alaprajz szerint) 

- helyiségek burkolatának cseréje (hideg, meleg burkolat) 

- vizesblokkok komplex felújítása 

- bejárati lépcső csúszásmentesítése (csúszásmentes kültéri járólap) 

- belső elektromos hálózat részleges felújítása 

- festési, mázolási munkák 

 

A támogatás formája:  vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

Finanszírozása:  utófinanszírozás. 
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A támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján (0-

18000 Ft/fő): fejlesztési költség 95%-a. 

A pályázat összes költsége:  30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint. 

Ebből támogatott:   28 500 000 Ft, azaz huszonnyolcmillió-

ötszázezer forint. 

A vállalandó önerő:   1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer 

forint. 

 

A Képviselő-testület az önrészt az önkormányzat felhalmozási tartalékának 

terhére biztosítja, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10. napja. 

Felelős: Szabó Tibor György polgármester 

 

 

 

A határozatot kapja:  Szabó Tibor György polgármester,  Dr. Szecskó 

Tamás jegyző,  Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető,  Tassy 

Adrienn Dóra polgármesteri kabinet munkatárs 

 

Szabó Tibor polgármester ismertette a következő előterjesztést a Teleki László Alapítvány – 

Népi Építészeti Program pályázat benyújtására. (14. sz. melléklet) Elmondta, hogy ehhez nem 

kértek testületi határozatot, de ő szeretné, ha testület döntene a pályázat beadásáról. A 

pályázatból a malom szélkerekének felszerelése, a tető újra zsindelyezése, a vakolat cseréje 

valósulna meg. Ennél a pályázatnál a munkadíj is elszámolható. Megkérdezte a Pénzügyi, 

Gazdasági Bizottságot mi a véleményük. 

 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság támogatja a pályázat beadását. 

 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte a képviselőket van-e még kérdés, vélemény? Mivel 

nem volt kérte, aki egyet ért a Népi Építészeti Program pályázat benyújtásával, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

42/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Pályázat Teleki László Alapítvány – Népi Építészeti Program benyújtására 

 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

a Teleki László Alapítvány – Népi Építészeti Program pályázati támogatásra:  

 

A pályázat keretében a Pusztai-féle szélmalom faszerkezetei, lapátjai, 

tetőszerkezetének rekonstrukciója valósul meg. 

 



15 

 

A pályázat során igénybe vehető maximális támogatás összege: 20.000.000,- 

Ft  

Támogatási összeg 80 %, bizonyos esetékben lehet 90 %-os intenzitású. 

A kivitelezési munkálatok költségeitől és a támogatási intenzitástól függően 

maximum 5.000.000,- Ft 

 

 

A pályázat önerejét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés céltartalékából 

finanszírozza.  

 

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 ismertette, hogy a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézmény alapító okiratának módosítása és az alkalmazotti létszám meghatározása a következő 

előterjesztés. (15. sz. melléklet) Átadta a szót dr. Szecskó Tamásnak. 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a mini bölcsődét úgy hozná létre az önkormányzat, 

hogy a szociális intézmény venné fel a tevékenységi körei közé. Ennek a folyamatnak az első 

lépése, hogy az alapító okiratot módosítani kell, ki kell egészíteni azokkal a kormányzati 

funkciókkal, melyek a bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatosak. Az intézményhez két új 

alkalmazottat kell felvenni, ezért szükséges az alkalmazotti létszám meghatározása.  

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

véleményét. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy elfogadásra javasolják az alapító 

okirat módosítását és a létszám meghatározást. 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Kis János bizottsági elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bizottság szintén 

elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. 

 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a Szegvári Egyesített 

Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításával, kézfeltartással 

jelezzék. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

43/2020. (VII. 08.)  
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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.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szecskó Tamás jegyző 

 

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

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető,  Pap János 

intézményvezető,  

Magyar Államkincstár 

 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a Szegvári Egyesített 

Egészségügyi és Szociális Intézmény engedélyezett alkalmazotti létszámának 

meghatározásával, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

44/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény engedélyezett alkalmazotti 

létszámának meghatározása 

 

 

Határozat 

 

 

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

alkalmazotti létszáma a gyermekek mini bölcsődében történő ellátásához 2 fő 

teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottal a jelenlegi 11 fő 

engedélyezett létszámról 13 főre módosuljon az ellátás biztosításától 

kezdődően. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt az alkalmazottak 

felvételéhez szükséges eljárás lefolytatására. 

 

Határidő: mini bölcsőde biztosítása 
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Felelős: Pap János intézményvezető 

 

A határozatról kapja:  Szabó Tibor polgármester, dr. Szecskó Tamás 

jegyző,  

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, Pap János intézményvezető 

 

Szabó Tibor polgármester ismertette a következő előterjesztést, mely a Kurca-parti Óvoda 

étkezési térítési díj emelésével kapcsolatos. Átadta a szót Csurka Zoltánné óvodavezetőnek. 

 

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, hogy az előterjesztésben leírta, hogy mi miatt 

szeretnék emelni az étkezési térítési díjakat. (16. sz. melléklet) Az áremelés egyik indoka, hogy 

a tavalyi évben nem emeltek árat. A másik indok, ami nyomósabb, a nyersanyag norma nem 

fedezi a tényleges felhasználást. Diétás étkezésre nem volt meghatározott térítési díj. Jelenleg 

túllépésük van a norma felhasználásban. Megjegyezte, hogy eddig a bölcsődésekre nem volt 

külön térítési díj megállapítva.  

 

Szabó Tibor polgármester átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági bizottság elnökének. 

 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy megtárgyalták az előterjesztést. A bizottság nem 

tudja támogatni a beadott módosítási javaslatot. Az óvodáskorú gyerekek térítési díját döntő 

többségben az önkormányzat fizeti, de az erre kapott normatív támogatás nem fedezi a 

költségtérítést. A bizottság az előterjesztésből nem látja, hogy az önkormányzatnak ez mennyi 

többletkiadást jelent. 

 

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, hogy június 25-től az iskolások is hozzájuk kerültek. 

Nem tudja még, hogy velük kapcsolatosan milyen normatív támogatást fog kapni az óvoda. 

Eddig 85 főre igényelt támogatást, amely éves átlag. Azt, hogy az önkormányzat a normatíván 

kívül mennyi támogatást ad az étkezéshez nem tudja megmondani.  

 

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy a gyermekétkeztetés 

támogatása egy bérjellegű támogatás. Az étkezési térítési díj emelés lehetőség arra, hogy az 

óvoda növelje bevételét a vendég ebéd és munkahelyi étkeztetés tekintetében.  

 

Szabó Tibor polgármester összegezte az elhangzottakat. A normatív támogatást nem tudják az 

étkezésre lebontani. A támogatást az önkormányzatnak kell hozzáadnia akkor is, ha nem 

emelnek díjat és akkor is, ha emelnek. Megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság véleményét. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalásra 

alkalmasnak tartja az előterjesztést.  

 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy Az óvodai, iskolai és szociális étkeztetés 

kötelező feladat el kell látnia az önkormányzatnak. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény, 

észrevétel, javaslat?  

 

Kis János képviselő megkérdezte, hogy a többlet finanszírozást az önkormányzat be tudja-e 

vállalni? Honnan lesz rá fedezet? 

 

Szabó Tibor polgármester szerint a sajátos bevételekből, esetleg hitelből, kölcsönből tudják 

fedezni a többletkiadást. 
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Kis János képviselő megjegyezte, ha látná a fedezetet, akkor más lenne a helyzet.  

 

Bandula Ferenc bizottsági tag véleménye szerint a képviselő-testületnek el kell fogadnia a 

térítési díj emelést. 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy mikor volt utoljára térítési díj emelés. 

 

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, hogy 2018-ban. 

 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek az étkezési térítési díj 

emelésével, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta alábbi határozatát. A döntés 

hozatalban 7 fő vett részt. 

 

45/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: Étkeztetés térítési díj emelés 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda 

étkeztetési térítési díjait 2020. augusztus 1-től az alábbiak szerint fogadta el.  

 

 

 

A Kurca-parti Óvodában étkező bölcsődéskorú gyermekek térítési díjai (norma) 2020. 

augusztus 1-től az alábbiak szerint alakulnak: 

 

 

2020.01.01-től 2020.08.01-től 

Bölcsődei 

térítési díjak 
Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó 

Reggeli    85 18 67 

Tízórai    25 5 20 

Ebéd    320 68 252 

Uzsonna    80 17 63 

Teljes ellátás    510 108 402 

 

A Kurca-parti Óvodában étkező óvodáskorú gyermekek étkezési térítési díját 2020. augusztus 

1-től az alábbiak szerint kívánja módosítani:  

                                                                                

 

2020.01.01-től 2020.08.01-től 

Gyermek 

térítési díjak 
Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó 

Tízórai 90 19 71 100 21 79 

Ebéd 275 59 216 310 66 244 

Uzsonna 75 16 59 85 18 67 

Teljes ellátás 440 94 346 495 105 390 
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A felnőtt étkezési térítési díjak 2020. augusztus 1-től (munkahelyi ebéd, vendég ebéd) az 

alábbiak szerint emelkednek: 

 

2020.01.01-től 2020.08.01-től 

Felnőtt 

térítési díjak 

Bruttó Norma 

Alap+ÁFA 

27% 

Rezsi 

Alap+ÁFA 

27% 

Bruttó Norma 

Alap+ÁFA 

27% 

Rezsi 

Alap+ÁFA 

27% 

Ebéd 

(munkahelyi) 
670 435 

343+92 

235 

185+50 

750 485 

382+103 

265 

209+56 

Vendég ebéd 

 
780 435 

343+92 

345 

272+73 

875 485 

382+103 

390 

307+83 

 

 

A SZEESZI időskorúak étkeztetésének térítési díjai 2020. augusztus 1-től az alábbiak szerint 

emelkednek: 

 

2020.01.01-től 2020.08.01-től 

Idősek  

térítési díjai 

Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó 

Reggeli 120 26 94 135 29 106 

Ebéd 435 92 343 485 103 382 

Teljes ellátás 555 118 437 620 132 488 

 

  

A Kurca-parti Óvodában étkező óvodáskorú gyermekek diétás étkezési térítési díja(norma): 

 

2020.01.01-től 2020.08.01-től 

Óvodás  

gyermek 

diétás 

étk.norma 

Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó 

Tízórai    120 26 94 

Ebéd    380 81 299 

Uzsonna    100 21 79 

Teljes ellátás    600 128 472 

 

Iskoláskorú gyermekek diétás étkezési normája: 

 

2020.01.01-től 2020.08.01-től 

Iskolás 

gyermek 

diétás 

étk.norma  

Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó 

Tízórai    145 31 114 

Ebéd    455 97 358 

Uzsonna    120 26 94 

Teljes ellátás    720 154 566 

 

Iskoláskorú gyermekek étkezési térítési díjai (norma) 2020. augusztus 1-től az alábbiak szerint 

alakulnak: 
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2020.06.15-től 2020.08.01-től 

Iskolás  

térítési díjak 
Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó Bruttó ÁFA 

27% 

Nettó 

Tízórai 120 26 94 135 29 106 

Ebéd 330 70 260 370 79 291 

Uzsonna 100 21 79 115 24 91 

Teljes ellátás 550 117             433 620 132 488 

 

 

 

 

Szabó Tibor polgármester ismertette a következő előterjesztést, amely a 70. életévet betöltött 

személyekről való gondoskodás, veszélyhelyzet alatti ellátásáról szól. (17. sz. melléklet) A 

veszélyhelyzet ideje alatt a lakosok igénybe vették a SZEESZI szolgáltatásait, úgymint 

bevásárlás, gyógyszerkiváltás. Ennek meghatározott díja van, melye a SZEESZ számla 

ellenében az önkormányzatnak benyújtotta. Ennek mértéke 10.125,- forint. A Pénzügyi, 

Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A polgármesteri kérte a bizottság elnökét 

ismertesse a döntésüket. 

 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta a határozati javaslatot.  

 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyet értenek a 70. életévet betöltött 

személyekről való gondoskodás veszélyhelyzet alatti ellátásával, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 7 fő 

vett részt. 

 

46/2020. (VII. 08.)  
Tárgy: 70. életévet betöltött személyekről való gondoskodás veszélyhelyzet alatti ellátása 

 

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a 46/2020. (II.16.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően 

az Önkormányzat az alábbi személyek esetében az alábbi összegekkel a 2020. 

évi költségvetés általános tartalékából átvállalja a Szegvári Egyesített 

Egészségügyi és Szociális Intézmény által nyújtott „szociális segítés” díját. 

 

2020. március 

 

Kiss Iván József   Klapka u. 17.   450,- Ft 

Kőrösi Lajosné  Kossuth u. 4/B.  675,- Ft                  

Lucz Antalné  Kórógy u. 24.   450,- Ft 

Nagy Andrásné  Epres u. 2.   675,- Ft 

Nagy Istvánné  Alkotmány u. 23.  225,- Ft 

Pigniczki Mihályné Kontra u. 79.   675,- Ft 

Szőke Lászlóné  Mindszenti u. 56.   675,- Ft 
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2020. április 

 

Kiss Iván József  Klapka u. 17.   1.350,- Ft 

Kőrösi Lajosné  Kossuth u. 4/B.  900,- Ft 

Nagy Andrásné  Epres u. 2.   900,- Ft 

Pigniczki Mihályné Kontra u. 79.   1.800,- Ft 

Szőke Lászlóné  Mindszenti u. 56.  225,- Ft 

 

2020. május 

 

Kiss Iván József  Klapka u. 17.   675,- Ft 

Pigniczki Mihályné Kontra u. 79.   450,- Ft 

 

Mindösszesen:                                                            10.125,- Ft 

 

Felelős: Szabó Tibor György polgármester 

Határidő: azonnali 

 

A határozatról értesítést kap: Szabó Tibor György polgármester, dr. 

Szecskó Tamás jegyző, Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Szabó Tibor polgármester javasolta, hogy a 9/2015. (VI.09.) számú önkormányzati rendelet  2. 

§ (3) bekezdés „A Szegvár Díszpolgára címmel külön erre a célra készített emlékplakett, 

valamint 30.000,- Ft nettó összegű jutalom jár.” helyett: „A Szegvár Díszpolgára címmel külön 

erre a célra készített emlékplakett, valamint 30-50 ezer forint közötti értékű emléktárgy jár.” A 

4. § (3) bekezdés pedig úgy módosul, hogy „Az Emlékérem mellé erre a célra készített 

emlékplakett, valamint 20.000,- Ft nettó összegű jutalom jár.” szöveg helyett a következő 

szöveg kerülne a rendeletbe: „Az Emlékérem mellé erre a célra készített emlékplakett, valamint 

20-30 ezer forint közötti érékű emléktárgy jár.” Kérte a képviselőket, ha egyet értenek, 

kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta  

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 

4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelete 

a „Szegvár Díszpolgára” cím, valamint a „Szegvárért” Emlékérem alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 9/2015. (VI.09.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte, lakossági bejelentés alapján, az autómosónál lévő 

járda javítását. Annál is inkább, mivel a térburkoló rendelkezésre áll. 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy nem tudja, mikor tudják elvégezni a javítást.   

 

Csurka Zoltánné óvodavezető megkérdezte, hogy az óvodai konyha üzembe helyezése mikor 

fog megtörténni? Augusztus elseje, vagy szeptember elseje? 
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Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a használatba vételt nem tudják megkérni, mivel a 

víz nincs bekötve, ehhez terv kell. Bízik benne, hogy ez hamarosan meg lesz. A nyílt ülést 

bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

  

Kmf. 

 

 

 

 

 

                       Szabó Tibor                                                     Dr. Szecskó Tamás  

                       polgármester                                                            jegyző    


