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Jegyzőkönyv
Készült: A Szegvár Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény kultúrtermében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött 2020.
július 22-én 18:00 órakor tartott nyílt üléséről.
Jelen voltak: Szabó Tibor György polgármester
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő,
Kis János képviselő,
Piti János képviselő,
Pöszmet Zsolt képviselő,
Szenczi Zsolt képviselő,
Tóth Péter alpolgármester.
Továbbá a csatolt jelenléti íven szereplő szegvári lakosok. (1. sz. melléklet)
Szabó Tibor György polgármester üdvözölte a megjelenteket. Külön köszöntötte a Megyei
Közgyűlés elnökét Gémes Lászlót, alelnökét Dr. Polner Eörsöt és Kormányos Sándort a
közgyűlés tanácsnokát. Megköszönte a kiemelt figyelmet a Megyei Közgyűlés részéről.
Megjegyezte, hogy 2019. október 13-a régen volt. Az azóta eltelt időszakról számolt be a
jelenlevőknek. Megemlítette a körforgalmat, illetve annak virággal történő beültetését, melyet
az Árpád-Agrár Zrt. ajánlott fel. Az adventi díszvilágítást és az adventi műsor sorozatot is
szóba hozta, köszönetet mondott a szervezőknek. A koronavírus elleni védekezéssel
kapcsolatban elmondta, hogy adomány gyűjtés történt, melynek több mint a fele még megvan.
Ha a koronavírus második hulláma nem érkezik meg akkor ezt az összeget jótékony célra
fogják fordítani. Elmondta azt is, hogy a képviselő-testület tagjai felajánlották egy havi
tiszteletdíjukat, melyből anyagot vásároltak, egy helyi vállalkozó pedig megvarrta a maszkokat.
Az óvodában is készítettek maszkokat, mivel az intézmény zárva volt. Játszóterek felújításával
kapcsolatban elmondta, hogy a központi játszótéren elkezdték építeni a kerítést a Zafír
Üzletház felőli út mellett. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy egy vállalkozó felajánlotta, hogy
rendbe teszi a sportpályát. Egy úthengerrel simává tette a pályát. A Kurca-parti sétány rendbe
tételére társadalmi munkát szerettek volna szervezni, a koronavírus miatt ez meghiúsult.
Elmondta, hogy folyamatban van egy mosdó építése a Kórógy-tó magas partján.
Rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy volt melyek elmaradtak a korona vírus miatt.
Amelyek megrendezésre kerületek az október 23-i koszorúzás, az adventi gyertyagyújtások, a
március 8-i nőnap. Március 14-től betiltották a rendezvények tartását. A március 15-i
koszorúzás a testületi és külsős tagok részvételével történt meg. A pedagógus napot szűk
körben ünnepelték. A június 4-i Összetartozás Ünnepét már meg tudták tartani. Sajnos a gyerek
napot sem sikerült megrendezni, de igyekeznek kárpótolni a gyerekeket. A hagyományos
Tófesztivál is szintén elmaradt. A falunappal kapcsolatban elmondta, hogy még nem tudják,
hogy meg lesz-e rendezve.
Az önkormányzat személyügyi helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy a polgármesteri
hivataltól nyolc fő távozott, illetve augusztus hónapban még két fő, így tíz fő távozott az
állományból. Nyolc fő közös megegyezéssel, egy fő felmondással és egy fő felmentéssel. Hat
fő érkezett. A Kurca-parti Óvodából egy fő óvodapedagógus távozott, átszervezéssel oldják
meg a helyettesítését. A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben nem
történt változás. Augusztusban két fővel bővítik a létszámot a bölcsődei feladatok ellátása
miatt. A Szegvári Egyesített Kulturális és Muzeális Intézményből egy fő távozott, egy fő
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érkezett. A Falufejlesztő Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy az idei évben már nem lesznek
nagyobb beruházások ezért év elején kérte az ügyvezető igazgatót, hogy nézzenek külső
munkák után, mivel az önkormányzat nem tudja finanszírozni a havi bérüket, melynek havi
összege 5,5 millió forint. Miután nem vállaltak külső munkákat felajánlották az ügyvezető
igazgatónak, hogy csökkentse a létszámot, vagy csökkentse a munkaidőt, amit ő nem volt
hajlandó megvalósítani, inkább felmondott. A munkaviszonya május végével megszűnt. Ezt
követően még öt fő felmondott. Jelenleg egy fő van fizetés nélküli szabadságon, illetve egy fő
benyújtotta a felmondását. Pillanatnyilag kilenc fővel működik a Kft.
Pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy folyamatban van a Kórógy-tó melletti mosdó
kialakítása. A szabadidő parkban egy 80 férőhelyes pad csoportot fognak kialakítani a fák alatt.
Járdaépítéssel kapcsolatban elmondta, hogy közfoglalkoztatási program keretében a Kórógy
hídtól a bölcsőde épületéig fognak járdát építeni. Település fásítással kapcsolatban elmondta,
hogy nyert az önkormányzat fákat, melyeket a játszóterek mellé fognak elültetni. Az Erzsébet
táborral kapcsolatban elmondta, hogy húsz gyereket tudtak fogadni. Útfelújításra a Magyar
Falu Program keretében közel 7 millió forintot nyert az önkormányzat. Ebből olyan utakat
újíthatnak fel, melyek eredetileg aszfalttal vannak ellátva. A tervek szerint a Kórógy utca
Széchenyi utcai útkereszteződéstől a Batthyány utca kereszteződéséig, illetve a Batthyányi
utcát végig felújítanák. Megemlítette azokat a pályázatokat, melyeket beadtak, de még nem
tudják az eredményét. Ilyen az 56-os emlékszobor, kerti kiülők vízpartokra, a tanyagondnoki
busz, a rendelő intézet felújítására benyújtott pályázat. Továbbá a szélmalom felújítására is
pályáztak.
Tájékoztatással kapcsolatban ismertette azokat az online felületeket, ahonnan a lakosok hiteles
tájékoztatást kapnak. Elmondta, hogy a fontosabb eseményekről, hírekről a jövőben is
szórólapon, illetve a Szegvári Naplóban fogják tájékoztatni a lakosságot, hiszen nincs
mindenkinek internet szolgáltatása.
Ezek után rátért az aktualitások ismertetésére. Az ivóvíz javító programmal kapcsolatban
elmondta, hogy az Információs és Technológiai Minisztérium által értesült arról, hogy ez a
program nem működik. A technológia megépítésre került, de nem működik. A kivitelező és az
üzemeltető között folyik a vita. A lényeg, ha ez a 150 milliós beruházás nem működik, az év
végéig ezt az összeget az önkormányzatnak vissza kell fizetnie. Ez a beruházás 2016-ban
kezdődött, 2018-ban a kivitelező azt mondta, hogy kész. A szolgáltató szerint viszont több 10
milliót kellene még ráfordítani. Kérték a minisztérium segítségét ebben az ügyben.
Szúnyoggyérítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a két héttel azelőtti nem igazán volt
eredményes. Farkas Sándor országgyűlési képviselő, agrárminiszter helyettes tett egy
bejelentést, miszerint légi szúnyoggyérítésre kerül sor 2020. július 30-án Csongrád-Csanád
Megyében. Dögteleppel kapcsolatban elmondta, köszöni annak a lakosnak aki, név nélkül, a
DÉLMAGYARORSZÁG napilapnak jelezte, hogy milyen állapotok vannak a telepen.
Megjegyezte, hogy ez az állapot már hosszú ideje fennáll. A dögtelepet ideiglenesen bezáratta
az Állategészségügyi Osztály. A mai napon a járási fő állatorvos szemlét tartott a telepen. A
fertőtlenítést, a tetemek konténerbe helyezését megcsinálták. A gaz levágását kívül és belül is
megfogják oldani. Ezek után lezárják. Akinek elhullik az állata az a hódmezővásárhelyi Kutasi
úti ATEV Zrt-hez tudja elszállítani és elhelyezni. Megjegyezte, hogy a dögtelep üzemeltetése
önként vállalt feladat, éves szinten az 1 millió forintot is elérheti, illetve meg is haladhatja a
költsége. A szálláshellyel kapcsolatban elmondta, hogy folyamatban van egy megállapodás a
Kurca Völgye Egyesülettel. Az autómosóval kapcsolatban elmondta, hogy folyamatosan
tárgyalt a tulajdonosokkal, akik azt mondták, hogy nem hajlandóak tizenkétszeres pénzt fizetni
a föld bérletéért. Végül abban egyeztek meg, hogy az autómosó tulajdonosa megvásárolja a
földterületet az önkormányzattól. Kátyúzással kapcsolatban elmondta, hogy májusban
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elkezdték a munkálatokat, de az esőzések miatt fel kellet függeszteni. Augusztusban újra
hozzákezdenek. A központi konyhát szeptember 1-el szeretnék beindítani. Folyamatban van a
használati engedélybe vételhez szükséges dokumentumok beszerzése. Az ivóvíz bekötési
dokumentációt a napokban kapta meg az önkormányzat ez hátráltatja a használatba vételt.
Átadta a szót a jelenlevőknek, kérte, hogy a személyeskedést kerüljék, illetve kettő perc az az
idő, ami alatt a felszólaló a kérdését felteheti. Megjegyezte, hogy egy ember többször is szót
fog kapni, de a két perces időtartamot mindenkinek be kell tartania.
Purgel Berta szegvári lakos megkérdezte, hogy közterület felügyelő van-e? Megemlítette,
hogy a Falufejlesztő Kft épülete mellett lévő ingatlan előtt nagyon rossz a járda, ki van dőlve
egy fa. A tekepályánál esőzés idején az esőcsatornából ömlik a víz a járdára. Az Ék utca Ménes
utca kereszteződésben a csatornázás óta áll a víz. Elmondta, hogy a központi Coop bolt előtti
kerékpártárolót a busszal utazók veszik igénybe, a vásárlók több méter távolságban tudják
elhelyezni járműveiket. Megkérdezte, hogy az út mellett elütött kutyákat, macskákat hova kell
bejelenteni, hogy elvigyék a tetemeket?
Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy közterület felügyelő
nagyon régen nincs a településen. Sajnos nincs rá forrás. Az út mellett elütött állatok
bejelenthetőek a kabinetirodába.
Orvosné Jaksa Mária az állati tetemekkel kapcsolatban elmondta: „Magad uram, ha szolgád
nincs.” Vagyis aki észleli, hogy az ingatlana előtt, vagy közterületen állati hulla van, vegyen
egy ásót és temesse el. Megemlítette, hogy a postától a főút felé eső részen hetek óta ki van
rakva egy fotel.
Szabó Tibor György polgármester egyetértett abban a felszólalóval, hogy a kis állatokat el
lehet temetni a kertben, így ártalmatlanítani lehet azokat. A kihelyezett fotellel kapcsolatban
elmondta, hogy látta ő is, és úgy gondolta, hogy lomtalanítás miatt rakták ki. Ígéretet tett arra,
hogy elviszik onnan.
Szarka Antal az ivóvíz minőség javító programmal kapcsolatban szeretné tudni hogyan történt
meg ennek a beruházásnak az elszámolása, kik a felelősök. Hiszen 150 millió forint nagyon sok
pénz.
Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy maga a technológia megvalósult, amire a
kivitelező azt mondja, hogy jól működik a szolgáltató viszont azt, hogy nem működik. Kérték a
minisztérium segítéségét azzal kapcsolatban hogyan lehetne a beruházást beindítani. A
támogatást az önkormányzat kapta, az önkormányzatnak kell elszámolni vele. Bízik benne,
hogy megtalálják a megoldást.
Szarka Antal megjegyezte, hogy számára érthetetlen, ha egy beruházást megvalósítottak,
megvolt a műszaki átadás az mégsem működik. Véleménye szerint fiktív elszámolás történt.
Szeretné tudni annak a nevét, aki ezért felelős. Megkérte a polgármestert, hogy tárják fel az
ügyet és tájékoztassák a lakosokat.
Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy folyamatban van a
vizsgálat, de elsősorban azt szeretnék, ha működne a rendszer.
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Dr. Mészáros Imre megjegyezte, hogy Szarka Antalnak rendkívül érzékeny közéleti
észrevételei vannak. Elmondta, hogy az előző és a mostani képviselő-testületnek sem róná fel
az állati hulladékok és az ivóvízjavító programmal kapcsolatban elhangzottakat.
Kutas Imréné megjegyezte a Szarka Antal kérdésére adott válasz nem megfelelő. Kíváncsi
arra, hogy amikor az átadás-átvétel megtörtént át lett-e adva a beruházás? Továbbá szeretné
tudni, hogy miért nem üzemelt egy napig sem a kút. Mint állattartó megköszönte a névtelen
bejelentőnek, hogy bezárták a dögtelepet.
Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy a beruházás átadása nem történt meg. Az
Információs és Technológiai Minisztérium leveléből értesült erről.
Bucsányi László nem értett egyet azzal, hogy egy felszólaló két percig beszélhet. Megkérdezte
Szarvas Ferencet, hogy mi volt a tapasztalata az alatt az egy hónap alatt, míg ő volt a
Falufejlesztő Kft. ügyvezetője? Továbbá miért állt fel egy hónap után? Megkérdezte, hogy a
választások után hány fajta adót emelt meg az önkormányzat? Megemlítette a Szegvár
honlapján megjelent kilenc pontos kérdőívet, melyben szerepelt az, hogy a társadalmi
szervezetek nem hajlandóak együtt koszorúzni az önkormányzattal. Elismerte, hogy a FIDESZ
szegvári csoportja valóban külön koszorúzott.
Szabó Tibor György polgármester felsorolta az adónemeket és elmondta, hogy egyik adófajta
sem lett emelve. A kérdőívvel kapcsolatban elmondta, hogy Szegvár honlapjára közzé teszik
ennek eredményét. A koszorúzással, megemlékezéssel kapcsolatban elmondta, hogy ő szégyelli
magát azért, mert az összetartozás napján június 4-én háromszor koszorúztak a faluban.
Fúvó Mihály az ivóvíz beruházással kapcsolatban elmondta a kútnak a vizét rendszeresen
vizsgálták. Tudomása szerint az önkormányzat nem vállalta az üzemeltetést. Az utcák
tisztaságával kapcsolatban megjegyezte, hogy sok helyen kirakják a szemetet. Megemlítette azt
is, hogy az utcákba az autók az út szélén parkolnak, nem állnak a bejáróra, nem állnak be az
udvarba.
Szabó Tibor György polgármester az utcák tisztaságával kapcsolatban elmondta ellenőrizni
fogják. Az út szélén parkoló autókkal kapcsolatban tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az évek
óta kint tárolt autók tulajdonosainak küldtek egy tájékoztató levelet, hogy azokat vigyék el a
közterületről. Amennyiben közterületen kívánják tárolni a járművet, kérjenek közterülethasználati engedélyt és akkor ideiglenesen tárolhatják ott.
Bucsányi László az autómosóval kapcsolatban megjegyezte, nagy szüksége van a településnek
rá. A képviselő-testület azzal, hogy a bérleti díját fel akarta emelni a megbízhatóságát
amortizálta le. A dögtelep üzemeltetésével kapcsolatban véleménye szerint pont ebben az
időszakban kellene azt megoldani. Úgy gondolja, hogy a közmeghallgatás elsőszámú
napirendjének kellett volna lennie a 2020. évi költségvetés ismertetése. Hiányolta, hogy a
polgármester tájékoztatójából kimaradt a kerékpárút felújítása.
Szabó Tibor György polgármester az autómosóval kapcsolatban megjegyezte, hogy irreálisan
alacsony díjat fizetett a tulajdonos, de már megállapodás született vele, megvásárolja a
területet. A dögteleppel kapcsolatban megjegyezte, hogy a bejelentőnek az önkormányzathoz
kellett volna fordulnia, nem a médiához és akkor nem került volna sor a bezárására. A
költségvetés ismertetésével kapcsolatban elmondta, hogy az év végi közmeghallgatáson lesz
napirend, hiszen akkor már látni lehet azt, hogyan teljesült. Kerékpárút bővítésére szeretne
pályázni az önkormányzat. Úgy tervezik, hogy Mindszenttel és Szentessel közösösen
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pályáznának. A jelenlegi felújítását hidegebb időben is tudják csinálni, amikor a kátyúzás
elvégzése nem lehetséges.
Szarvas Ferenc elmondta, hogy mivel megszólították válaszol a feltett kérdésre. Megkeresésre
vállalta el a Kft-nél az ügyvezetői beosztást. Szerződést kötöttek próbaidőre, három hónapra. A
próbaidő letelte előtt közölte a másik szerződő féllel, hogy miért nem akarja tovább folytatni a
tevékenységet. Úgy gondolja, hogy ez csak őrá és az önkormányzatra tartozik.
Dr. Mészáros Imre az Árpád u. 19. számú ingatlannal kapcsolatban megjegyezte, hogy sok
szemét van az udvarán. Dögtől kezdve a büdös rongyokig. Nincs bevezetve a víz, nincs WC.
Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy a hatóságok több ízben is felszólították a
tulajdonost. Az önkormányzatnak az ingatlan kerítésén belül nincs joga intézkedni, mivel az
már magánterület.
Purgel Berta a házaló kereskedéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatos
helyi rendelet, vagy várható-e?
Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy az önkormányzat megtilthatja ezt a
tevékenységet és valószínű, hogy a közeljövőben meg is fogja.
Bihari Istvánné elmondta, hogy a Pusztai köznél lévő buszmegálló mellett nagyon sok bokor
van. Megkérdezte, hogy a diákmunka keretében nem lehetne az utcában az árkokat rendbe
tenni? Elmondta még, hogy a buszmegálló utáni bejárónál, Szentes felé haladva, eltömődött a
csatorna, nem folyik le a víz.
Szabó Tibor György polgármester feljegyezte az említett problémát és intézkedni fog. A
buszmegálló melletti bokrokat elfogják takarítani. A diákmunkások júliusban és augusztusban
fognak az önkormányzatnál dolgozni az intézményeknél végeznek munkát. Ha lesz rá
kapacitásuk, akkor a központtól kintebb eső részeken is fognak munkálkodni.
Bába Miklós tudomása szerint két megye összefogásával létrejött egy konzorcium az ivóvízszolgáltatással kapcsolatban. Ennek Szegvár is a tagja. Aki üzemelteti a víz- és a szennyvízszolgáltatást azt nem lehetne kötelezni arra, hogy üzemeltesse a kutat. Az üzemeltető fizet-e
azért, hogy az önkormányzat tulajdonát használja?
Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy bérleti díjat fizet az üzemeltető. A hálózat
használatért, a szennyvíztelep üzemeltetéséért, a kutak és a víztorony használatáért. Ennek
összege nem túl magas, csőtörések elhárításáért az önkormányzat ezt az összeget vissza is
fizeti. Megjegyezte, hogy a konzorcium rosszabb anyagi helyzetben van, mint bármelyik
önkormányzat. Mivel kifogásolják a technológia működését emiatt nem hajlandóak
üzemeltetni. A vita az üzemeltető és a kivitelező között van. A projektet viszont le kell zárni, és
ez akkor fog megtörténni, ha a kút hálózatra fog termelni.
Lőrincz Gábor Szabó Tibor Györgynek és Gémes Lászlónak tette fel a kérdést, miszerint
meddig fog még közöttük tartani ez a „duli-fuli” kapcsolat. Véleménye szerint a település javát
szolgálná, ha a kettejük közötti kapcsolat javulna.
Szabó Tibor György polgármester elmondta, amikor jelöltette magát azért tette, hogy Szegvár
javát szolgálja. Gémes Lászlóval nem volt előtte sem rossz viszonyban, sőt semmilyen
viszonyban nem voltak. Két cikluson keresztül dogoztak együtt, ő, mint képviselő, Gémes
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László, mint polgármester. A véleményük nem mindig egyezett. Elmondta, hogy kedden járt
Gémes Lászlónál és a jövőben megvalósítandó fejlesztésekről beszéltek. A köztük érezhető
feszültség szerinte inkább szakmai, mint emberi.
Gémes László az együttműködéssel kapcsolatban elmondta, hogy a választási kampány
lezárult a meccs eldőlt. Innentől kezdve a versenynek vége, aki nem tudja elfogadni ezt, az így
járt. Mindenki tartsa ezt tiszteletben. Elmondta, hogy az együttműködéshez kölcsönös bizalom
szükséges, egymás iránti tisztelet és őszinteség. Úgy gondolja a közmeghallgatás jó alkalom
arra, hogy „tiszta vizet öntsenek a pohárba”. Néhány olyan személyi problémára, mely
közszájon forog a településen, azt beszéljék meg, mindenki tudja meg a teljes igazságot.
Megyei képviselőként is Szegvárhoz húzta a szíve, a megye továbbra is figyelni fogja Szegvár
fejlődését és segíteni is fogja, ha nyitottság mutatkozik erre. Megemlítette azokat a
pályázatokat, melyeket az előző ciklusban megnyertek. Az ivóvízjavító programmal
kapcsolatban elmondta, hogy nem teljesen helytálló az, hogy az átadásról készült jegyzőkönyv
nem volt benne a polgármesteri munkakör átadás-átvételi dokumentációban, mert akkor a
Kormányhivatal nem fogadta volna azt el. A programmal kapcsolatban elmondta, hogy a
beruházás elkészült, a pénz szabályosan lett felhasználva. A műszaki átadás azért történt meg,
mert a próbaüzem csak úgy indulhatott el. A hat hónapos próbaüzem alatt kiváló minőségű
vizet termelt a kút. A nyersvíz oldalon jelentek meg baktériumok, mikrobák, melyeknek száma
a megengedettnél sokkal több, ezt a tisztító nem tudja szűrni. A vállalkozó azt állította, hogy a
kettes kútból a víz már úgy jön ki, hogy rossz. Az üzemeltető szerint viszont jó volt. Ekkor azt
döntötték, hogy az önkormányzat önerőből felújítja a kutat, ami közel öt millió forintba került.
Ezt az összeget ott hagyták egy elkülönített beruházási számlán. Az Aquaplus Kft-től
megrendelték a kúttisztítást, amit el is végeztek. Ezek után bizonyítottan nullás víz jött ki a
kútból. Az Aquaplus Kft. jelezte, hogy a kútfejet is ki kell cserélni, mivel a régi kútfej
visszaszerelése után esetleg újból fertőződhet a kút. Megrendelték a kútfejet az Alföldvíz-től.
Ha novemberben felszerelik a kútfejet, akkor az önkormányzat ezt ki tudja fizetni és hat hét
után indulhatott volna a program. Nem tudja ez miért nem történt meg. Az autómosóval
kapcsolatban felhívta a jegyző úr figyelmét, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati
rendeletben 5,10 forint/m2 a külterületi és belterületi telephelyek bérleti díja. Megemlítette,
hogy ő is szeretett volna hallani a költségvetésről. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a
kormányzati elvonás miatt az első félévben Szegvár 5 millió forinttól esik el. Viszont pályázati
forrásokat kapott a település. A hivatalból eltávozott dolgozók esetében az, hogy közös
megegyezéssel mentek el kicsit sántít. Ez igaz a Falufejlesztő Kft. dolgozóira is. Nem tudja azt
sem elfogadni, hogy a Falufejlesztő Kft. rossz anyagi helyzetben volt. Januárban volt négy
millió forint tartaléka, mert az önkormányzattól nem kaptak támogatást. Van egy tizenötmilliós
túlmunka, ami még nincs leszámlázva és kifizetve sincs a részükre. Továbbá van két járda
pályázat melynek az összegét itt hagyták, aminek egy része munkabér. A plébánia nyert egy
harminckétmillió forintos pályázatot, melynek a kivitelezését elvégezhette volna, a Kft. Úgy
gondolja, hogy az idei évben is meg lett volna a Kft-nek a működéséhez szükséges forrás. A
pályázatok megvalósításánál végzett munkájuk mindegyik külső munka volt, hiszen számla
ellenében végezték. Az önkormányzattól kapott „támogatás” ellenében rendben tartották a
temetőket, vágták a füvet a közterületeken. Kátyúzással kapcsolatban elmondta, hogy tavalyról
maradt még két millió forintja az önkormányzatnak, ebből az összegből meg lett vásárolva az
aszfalt egy hódmezővásárhelyi vállalkozótól, de még nem került Szegvárra. Elmondta, hogy
most kínálkozott egy pályázati lehetőség orvosi rendelő felújításra, a megye szívesen odaáll
partnerként.
Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy a kút tisztítás 2018-ban megtörtént, ezután
2020-ban felszerelték a kútfejet a szolgáltató így sem hajlandó átvenni üzemeltetésre. A közös
megegyezéssel való távozással kapcsolatban elmondta, hogy voltak olyan kolleganők, akik
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partnerek voltak ebben és úgy távoztak. Volt olyan kolleganő, akinek végkielégítést fizettek, és
amit ígért nem tartott be. Sőt volt olyan is, aki azzal fenyegetőzött, ha nem írják alá a közös
megegyezést, elmegy táppénzre. A túlmunkával kapcsolatban, mely az óvoda konyhájának
felújításakor keletkezett, elmondta, hogy benyújtották az igényt, bízik benne, hogy ezt az
összeget megkapja az önkormányzat. Járdaépítéssel kapcsolatban elmondta, hogy van két
pályázat, mely folyamatban van. Az egyiket december 31-ig kell megvalósítani. A Falufejlesztő
Kft-vel kapcsolatban elmondta, a normatíva, amit az önkormányzat kap falu fenntartásra havi
szinten két és félmillió forint. A Kft. dolgozóinak bére tizenhét fővel számolva, havi öt és
félmillió forint. Májusig nézve ez huszonhét és félmillió forint. Volt a Kft-nek megtakarítása és
ezt a bérek kifizetésére használta fel. Az aszfalttal kapcsolatban, melyet a kátyúzáshoz
vásároltak, elmondta, hogy igen van még Hódmezővásárhelyen, melyet a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelőtől vásároltak, mivel a mart aszfalt állami tulajdon. Megjegyezte, hogy ő is
együttműködést, nyíltságot és őszinteséget vár a kollegáitól, a megyétől, Gémes Lászlótól.
Nyitott az együttműködésre, hiszen Szegvár az első az összes többi másodlagos. Megkérdezte
van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Rácz Ferenc, mint megbízott elmondta, hogy a volt vendéglő előtti parkolóból kiadtak egy
részt az ott üzemelő vendéglátó egységnek. A Family Marketbe szállító teherautó nem tud
beállni a parkolóba, mivel le van szűkítve a terület, illetve egy bejárata van. Javasolta, hogy az
árkot fedjék le, hogy könnyebben beállhasson az áruszállító autó. Megkérdezte, hogy tudja-e
valaki, hogy a Kossuth Telep fő gázcsaptelepe hol van? Katasztrófa esetén megtalálnák-e azt a
főcsapot? Elmondta, hogy a Csurgó Üzletház előtt be van terméskővel takarva, ha valami
történne, nem tudnának hozzáférni. Megjegyezte, hogy az utcatáblák eltűntek, vissza kellene
helyezni őket. Megemlítette, hogy nagyon sajnálja, hogy a Kft. megszűnt.
Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy a Kft. nem szűnt meg, kevesebb
létszámmal működik. A régi vendéglő előtti parkolóval kapcsolatban elmondta, hogy a
vállalkozó közterület használati díjat fizet a területért. Ígéretet tett rá, hogy megvizsgálják a
lehetőségét annak, hogy az áruszállító autó könnyebben megközelíthesse a boltot. A fő
gázcsappal kapcsolatban elmondta, jelezni fogják a szolgáltatónak. Az utcanév táblák javítása,
pótlása tervbe van véve.
Szép Ferencné megjegyezte, hogy a COOP bolttól a vasútállomásig járhatatlan a járda, nem
lehet egy bőröndöt elhúzni, vagy egy babakocsit eltolni rajta.
Szabó Tibor György polgármester megköszönte a hozzászólást. Megemlítette, hogy vannak
olyan utcák, ahol kritikusabb állapotban vannak a járdák, vagy egyáltalán nincs járda. Úgy
gondolja, hogy mindig ott kell felújítani ahol, a legrosszabb állapotban van a járda.
Tóthné Szín Mici elmondta, hogy tudomása szerint az üzletház előtti járda felújítására
pályázatot nyert az önkormányzat. Azt szeretné tudni, mikor fog ez megvalósulni.
Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu programban lett pályázva
erre az előző ciklusban. 2021. október 31-ig kell megvalósulnia, addigra meg fogják építeni.
Tóthné Szín Mici megjegyezte, hogy akkor ebből az idén már nem lesz semmi.
Szabó Tibor György polgármester véleménye szerint kicsi a valószínűsége.
Szép Ferencné megkérdezte, hogy a temetőt nem lehetne-e vállalkozásban üzemeltetni?
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Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy forrás kellene rá, mert ami állami
támogatást kap rá az önkormányzat, azért egyetlen vállalkozó sem vállalná az üzemeltetést.
Szőke Pálné a kerékpárúttal kapcsolatban megjegyezte, hogy úgy néz ki, mintha
hullámvasútnak indult volna.
Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta, hogy fel fogják újítani.
Szarka Antal véleménye szerint Gémes László ma sem hazudtolta meg önmagát. Egy nagy ívű
pökhendi eszmefuttatást adott elő. Véleménye szerint, ha valaki figyelemmel kíséri a közösségi
oldalakat, láthatja, hogy csak arra használják a média adta lehetőségeket, hogy a jelenlegi
polgármestert és a képviselő-testület tagjait „égessék”. Azt kérte, hogy tartózkodjanak ezektől a
tevékenységektől és akkor béke, barátság lesz a településen.
Szabó Tibor György polgármester is bízik benne, hogy így lesz.
Gémes László elmondta, hogy nem nagyon szokott facebookozni. Egyetlen egy oldala van.
Véleménye szerint azt a hivatali dolgozót, aki végkielégítést kapott, és állítólag cserben hagyta
az önkormányzatot, könnyen be lehet azonosítani. A nevében visszautasította ezt. Véleménye
szerint végkielégítést annak adnak, akinek mindenképpen mennie kell. A szóban forgó volt
dolgozó 2019. december 31-el távozott, az utódja 2020. január 16-án kezdett, ezek szerint
nagyon nehéz lett volna betanítani. A dögtelep bezáratásával kapcsolatban kérte a
polgármestert, hogy minél hamarabb oldják meg azt, hogy az állattartók ismét használhassák.
Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy azon vannak, hogy a dögtelep újra
üzemeljen.
Bucsányi László arra szeretne választ kapni, hogy az önkormányzatnak jelen pillanatban
mennyi pénze van. Van-e hitele, vagy tartaléka?
Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta, hogy az önkormányzatnak van hitele, amit az
előző vezetéstől örökölt meg. Egy útfelújítás, ami 10 millió forint és egy gépjárművel
kapcsolatos lízing szerződés. 2019. októbere óta az önkormányzat nem vett fel hitelt. A
jelenlegi likviditási gondok miatt gondolkodnak folyószámlahitel felvételen, mert az állami
támogatások nem mindig fedezik a kiadásokat. Megtakarítása nincs az önkormányzatnak.
Egyelőre likvid az önkormányzat, de nem biztos, hogy ez tartható lesz év végéig. A jövőre
nézve bízik benne, hogy az önkormányzatok támogatottsága nőni fog. Megköszönte a
jelenlevőknek a közmeghallgatáson való részvételt. Elmondta, hogy a következőt december
elejére tervezik. Nem tudja, hogy a vírus helyzet hogyan alakul, de bízik benne, hogy meg
tudják valósítani. Még egyszer megköszönte a figyelmet, megköszönte a vendégeknek, hogy
megtisztelték részvételükkel a közmeghallgatást, majd bezárta azt.
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