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                                 Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szegvár Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 28-án 14:30 órakor tartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen voltak: Szabó Tibor polgármester 

                       Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő,  

                       Kis János képviselő,                                 

                       Piti János képviselő.                      

                                               

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül: 

                                    

                        Dr. Szecskó Tamás jegyző, 

                        Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető,                         

                        Bandula Ferenc OKSZB tagja, 

                        Purgel Zoltán OKSZB tagja, 

                        Purgel László PGB tagja, 

                        Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője.  

 

 

Szabó Tibor polgármester üdvözölte a megjelenteket külön köszöntötte dr. Tóth Flóriánt a 

Szentesi Járási Hivatal vezetőjét. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. A 

napirenddel kapcsolatban javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendet (1. sz. melléklet) 

fogadják el. Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 4 fő 

vett részt. 

 

50/2020. (VII. 28.)  
Tárgy: Napirend elfogadása 

 

Határozat  
 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint fogadta el: 

 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

1./ SZMSZ módosítása 

 2./ Kurca-parti Óvoda működésével kapcsolatos döntés 

 3./ Pályázat benyújtása tanyagondnoki buszra 

 4./ Orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása 

 5./ Óvodai pályázathoz döntés önerőről  

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

SZMSZ MÓDOSÍTÁSA 
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Szabó Tibor György polgármester felkérte dr. Szecskó Tamás jegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. (2. sz. melléklet) 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete kezdeményezte, hogy a nemzetiségi ügyek ellátásával kapcsolatos 

feladatokat a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat egy meglévő bizottságát ruházza fel a 

testület. Ezzel a feladattal bővülne az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság feladatköre. 

Ezt a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak joga van kezdeményezni. Egy kijelölt 

tagjuk a bizottság munkájában állandó meghívottként részt vesz.  A másik része a 

módosításnak, hogy a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal megnevezés szerepel még sok 

helyen az SZMSZ-ben. A pontosítás a Szegvári Polgármesteri Hivatal elnevezésre történt meg. 

A harmadik része a módosító javaslatnak arról szól, hogy meghatározzák azokat az eseteket, 

amelyeknél kötelező lenne képviselő-testületi ülés előtt az előzetes bizottsági vélemény. 

Amelyek nem tartoznak ezekbe az esetkörökbe, egyből a képviselő-testület elé kerülhetnének. 

Ki nyitja azt a lehetőséget, hogy nem kell mindent megtárgyalniuk a bizottságoknak, ha van 

egy rendkívüli ügy, amiben gyorsan kell dönteni a testületnek, akkor ez megtörténhessen úgy, 

hogy nem kell a bizottságnak megtárgyalnia.  

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

véleményét. 

 

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

javasolja az előterjesztést. 

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte van-e még valakinek észrevétele, kérdése? 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a nemzetiségek ügyeivel kapcsolatos 

ügyeket látja majd el az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság. Megkérdezte, hogy a 

gyakorlatban ez milyen feladatokat ölelhet fel? Érti, hogy a jogszabály kimondja, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat kijelölt tagja tanácskozási joggal részt vesz a bizottsági üléseken. 

Kérdése, hogy visszafelé működik-e? Vagyis az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

kijelölt tagja tanácskozási joggal részt vehet-e a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

ülésein? Kérdése még, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagja a zárt ülésen is részt vehet? 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta, hogy a törvény nem tesz különbséget nyílt és zárt ülés 

között, bármelyiken részt vehet.  

 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy utána fognak járni annak, hogyan működik 

ez a valóságban. A nemzetiségi önkormányzatnak plusz pontot jelent, ha részt vesznek a 

bizottság ülésén.  

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megjegyezte, hogy a nemzetiségi önkormányzat eddig is részt 

vehetett volna, mind a bizottsági, mind pedig a képviselő-testületi üléseken.  
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő szerint azt kellene körül járni, hogy a zárt ülésen részt 

vehetne-e a nemzetiségi önkormányzat kijelölt tagja.  

 

Dr. Tóth Flórián a Szentesi Járási Hivatal vezetője megjegyezte, ha valaki tanácskozási joggal 

részt vehet bármilyen ülésen, akkor az a zárt ülést is jelentheti. Elmondta, hogy a konkrét 

jogszabályt nem ismeri.  

 

Kis János képviselő megkérdezte van-e lehetőség arra, hogy a Szegvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat valamely képviselője tagja legyen az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottságnak?   

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megjegyezte, hogy szerinte nem lehetséges.  

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte, hogy van-e még kérdés vélemény? Mivel 

nem volt kérte a képviselőket, aki elfogadja az SZMSZ módosítását, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 5/2020 (VII.29.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.29.)  

önkormányzati rendelete módosításáról                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

A KURCA-PARTI ÓVODA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS 

 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy minden nevelési ében meg kell határoznia 

a képviselő-testületnek az óvoda nyitva tartását, ami nem tér el az előző évitől. Az éves zárva 

tartás viszont eltér az előző évitől nem augusztusra, hanem júliusra lesz meghatározva. A 

2020/2021-es nevelési évre az alkalmazotti létszám 13 fő óvodapedagógus és 17 fő egyéb 

alkalmazott. (3. sz. melléklet) Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság azzal a módosítással fogadta el az 

előterjesztést, hogy az éves zárva tartást pontosítsák, 2021. július 1-31-i időszakra.  

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

véleményét. 

 

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

javasolja az előterjesztést azzal a módosítással, hogy az intézmény heti nyitvatartási idejénél is 

tüntessék fel, hogy melyik évre vonatkozik.  

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte, hogy van-e még észrevétel, javaslat? 

Megkérte a képviselőket, ha egyetértenek a határozati javaslat módosítással, mely szerint: 

 

„Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda működésével 

kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza a 2020/2021. nevelési évben:” 

 

„Az 1. pontban az éves szinten zárva tart: 2021. július 1-31. napjáig.”  
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 4 fő 

vett részt. 

 

51/2020. (VII. 28.)  
Tárgy: A Kurca-parti Óvoda működésével kapcsolatos döntés határozati javaslatának 

módosítása 

 

 

Határozat  
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti 

Óvoda működésével kapcsolatban a határozati javaslatot az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti 

Óvoda működésével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza a 2020/2021. 

nevelési évben:” 

 

„Az 1. pontban az éves szinten zárva tart: 2021. július 1-31. napjáig.”  

 

 

Szabó Tibor György polgármester kérte a képviselőket, ha a módosított határozati javaslatot 

elfogadják, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 4 fő 

vett részt. 

 

52/2020. (VII. 28.)  
Tárgy: A Kurca-parti Óvoda működésével kapcsolatos döntés 

 

Határozat  
 

„Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti 

Óvoda működésével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza a 2020/2021. 

nevelési évben:” 

 

1./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés 

b) pontja alapján az intézmény heti nyitvatartási idejét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

    .  hétfőtől-péntekig minden nap 06:30 – 17:00 óráig tart nyitva; 

    .  éves szinten zárva tart: 2021. július 1-31. napjáig. 

 

2./ A nemzeti köznevelésről szóló törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja 

alapján az óvodai csoportok számát a 2020/2021-es nevelési év 

vonatkozásában 6 csoportban határozza meg. 

 

3./ Az intézmény alkalmazotti létszámát 2020. szeptember 1. napjától 

    13 fő óvodapedagógussal, 

    17 fő egyéb alkalmazottal   (15 fő teljes munkaidős, 2 fő 

részfoglalkoztatott) 
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Összesen:     

     30 főben határozza meg. 

 

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

jegyző, Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, Csurka Zoltánné 

intézményvezető 

  

 

3. NAPIRENDI PONT 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA TANYAGONDNOKI BUSZRA 

 

 

Szabó Tibor György polgármester elmondta a Magyar Falu Program első részében volt egy 

olyan lehetőség, hogy az önkormányzat pályázatot adjon be tanyagondnoki buszra. (4. sz. 

melléklet) Erre forráskeret is meglett határozva. Egyetlen kikötése volt a pályázatnak, 

mozgáskorlátozott szék rögzítésére alkalmasnak kell lennie, illetve hárompontos biztonsági 

övvel kell ellátni. Ez körülbelül 1 millió forint plusz költséget jelent. A busz a SZEESZI-nél 

lesz üzemeltetve, kérésük, hogy magasított legyen a jármű. A bruttó 11,5 millió forint elegendő 

egy ilyen gépjármű beszerzésére. Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

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

alkalmasnak találta a képviselő-testület általi megvitatásra és 3 igen szavazattal elfogadásra 

javasolta.  

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

véleményét.  

 

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

a határozati javaslatot.  

 

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

kérte a képviselőket, ha egyet értenek a pályázat benyújtásával a Magyar Falu Program, tanya- 

és falugondnoki buszok beszerzése alprogramjával kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 4 fő 

vett részt. 

 

53/2020. (VII. 28.)  
Tárgy: Pályázat benyújtása Magyar Falu Program tanya- és falugondnoki buszok beszerzése 

alprogramjára 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

pályázatot nyújt be a Magyar Falu program tanya- és falugondnoki buszok 

beszerzése alprogramjára.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Szabó Tibor György polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

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

jegyző, Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, Tassy Dóra 

polgármesteri kabinet munkatárs 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSÁRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy ezt a pályázatot már július 10-én 

benyújtották, melyhez hiánypótlást kértek, mivel az egész megvalósításhoz szükséges önrészt 

fel kell tüntetni.  (5. sz. melléklet) Átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének. 

 

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

megvitatásra alkalmasnak találta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

véleményét. 

 

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

a határozati javaslatot.  

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte van-e kérdés, vélemény? Mivel nem volt 

kérte, aki egyet ért a pályázat benyújtásával az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatás keretein belől orvosi rendelő felújításra, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 4 fő 

vett részt. 

 

54/ 2020.(VII.28.) 

Tárgy: Pályázat benyújtása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás 

keretein belül 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) 

- lapos tető utólagos hőszigetelése fordított rétegrendű rendszerrel 

- még ki nem cserélt homlokzati nyílászárók cseréje (új homlokzati nyílászárók 

korszerű műanyagból, belső ajtók fa ajtólapos nyílászárók festhető felülettel) 
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- 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 

- fűtési rendszer korszerűsítése (régi radiátorok berendezések cseréje, új korszerű 

lapradiátorok beépítése thermofejjel) 

- bejárati lépcső csúszásmentesítése (csúszásmentes kültéri járólap) 

- belső elektromos hálózat részleges felújítása 

- festési, mázolási munkák. 

 

A támogatás formája:   vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

Finanszírozása:    előfinanszírozás. 

 

A támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján (0-18000 Ft/fő): 

fejlesztési költség 95%-a. 

 

A pályázat teljes költsége:   41 289 038 Ft + 11 148 040 Ft ÁFA = 52 437 078 Ft 

Anyag költség:   23 606 445 Ft + 6 373 740 Ft ÁFA =   29 980 185 Ft 

Munkadíj:    17 682 593 Ft + 4 774 300 Ft ÁFA =   22 456 893 Ft 

 

Ebből támogatott:    28 481 176 Ft 

 

Vállalandó önerő    
minimális mértéke összesen: 1 499 009 Ft 

 

A minimálisan vállalandó  

önerőn felül biztosított saját erő:  22 456 893 Ft 

 

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 

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

ÓVODAI PÁLYÁZATHOZ DÖNTÉS ÖNERŐRŐL 

 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy ez a pályázat korábban be lett adva, a 

tervezői díjak többletköltséget okoztak. Mivel a támogatás elszámolásánál ezt jelezni kell, így 

ez az összeg az önerőt növeli. Ennek összege 67.564,- forint. (6. sz. melléklet) Megkérdezte a 

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét. 
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Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 

alkalmasnak találta a képviselő-testületi vitára és három igen szavazattal a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolta.   

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

véleményét. 

 

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

az előterjesztést. 

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte van-e kérdés, vélemény? 

 

Kis János képviselő megkérdezte, hogy ezek szerint az eddigi kifizetések szabálytalanul 

történtek meg? Hiszen nem volt érvényes testületi határozat a 67.564,- forint vonatkozásában. 

 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, ha ebből a szemszögből vizsgálják, akkor igen. 

Kérte, aki egyet ért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntés hozatalban 4 fő 

vett részt. 

 

55/ 2020.(VII.28.) 

Tárgy: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00033 azonosítószámú projekt esetében önerő megállapítása 

       

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00033 azonosító számú projekt keretében a 

„műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai” költségsoron a 

hatályos támogatási szerződéstől eltérően, 1 417 500 Ft-ot kíván elszámolni, 

melyből a támogatás terhére 1 349 936 Ft-ot, míg önerő terhére 67 564 Ft-ot. 

 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítás benyújtására. 

 

Felelős: Szabó Tibor György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

jegyző, Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, Tassy Dóra 

polgármesteri kabinet munkatárs 

 

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy légi szúnyoggyérítés mikor lesz és 

erről a lakosok tájékoztatva lettek-e? 
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Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy július 30-án lesz és a lakosok tájékoztatása 

megtörtént. Megkérdezte dr. Tóth Flóriánt, hogy a járási hivatal kap-e értesítést a 

szúnyoggyérítésről?  

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy nem kapnak értesítést ez a 

katasztrófavédelemhez tartozik. Megragadta az alkalmat és elmondta, hogy április-május 

hónapban rendkívüli helyzetben kellett az államigazgatásban és az önkormányzatoknál is 

dolgozni. Megköszönte a szegvári önkormányzatnak, polgármester úrnak, jegyző úrnak és 

mindenkinek, aki részt vett a járvány elleni védekezésben, a munkáját.  A járvány lefolyása 

szerencsésen alakult Szentes Járásban kevés beteg volt, haláleset nem történt.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy vissza lehetne-e állítani az 

ügysegédet a kormánybusz helyett?  

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője elmondta olyan döntés született, hogy 

kormánybusz biztosítását valósítja meg a Kormányhivatal. Ennek az az oka, hogy magasabb 

színvonalú az ellátás, melyet az ügysegéd biztosítani tud. Okmányokat tudnak készíteni. 

 

Kis János képviselő megkérdezte, hogy a technikai háttér miatt nem valósíthatók meg 

épületben ezek a szolgáltatások? 

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy az okmányok előállításához 

szükséges feltételeket épületben nem tudják biztosítani, erre a kormányablak busz képes.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy jogszabály tiltja a kiépítést 

épületben? 

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője elmondta, biztos benne, hogy jogszabály 

nem tiltja, de ennek a kiépítési költsége rendkívül magas. Elmondta a megyében elsősorban a 

járásközpontokba működnek kormányablak osztályok, illetve nagyobb településeken vannak 

néhány fős kisebb kirendeltségek.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy akkor arra sincs remény, hogy a 

kormányablak busz mellett ügysegéd legyen jelen a településen? 

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője tájékoztatta ennek felülvizsgálata megfog 

történni ebben az évben, mérik az ügyfélszámot a kormányablak buszban, illetve azt, hogy az 

ügysegéd előtt hányan jelentek meg. Ez alapján fogják megállapítani, hogy van-e szükség 

ügysegédi rendszerre.  

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megkérdezte, hogy a többi megyében hogy működik a rendszer? 

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője elmondta az ügysegédi rendszer 

fenntartásában vegyes a kép, több olyan megye van ahol nincs, mint ahol működik.  

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megkérdezte arra van-e lehetőség, hogy a havi egyszeri alkalmat 

növeljék? 

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője tájékoztatta egy kormányablak busz van a 

megyében, ha több lesz elképzelhető, hogy havonta nem csak egy lakalommal jelenik meg a 

településen.  
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Kis János képviselő megjegyezte, hogy a szegvári lakosok a mindszenti ügyintézést előnyben 

részesítik. Bejelentkezés nélkül is viszonylag gyorsan lehet ügyet intézni. A lakosoknak nehéz 

alkalmazkodni ahhoz a havi fél naphoz, amikor igénybe vehetők a kormányablak busz 

szolgáltatásai.  

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy a kisebb településeken még 

félnapot sem tölt el a kormányablak busz. Megjegyezte, hogy a szentesi kormányablakban is 

kevés a várakozási idő, átalagosan hat perc, a megyei átlag nyolc perc. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte a kormányablak buszban az ügyintézési 

idő kevesebb? 

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője elmondta gyakorlatilag ugyan annyi, mint a 

fő épületben. Előfordul, hogy a jelátvitelei rendszer hibájából ez meghosszabbodik.  

 

Kis János képviselő megkérdezte, hogy az ügyfélkapus, cégkapus ügyintézéssel kapcsolatban 

várható-e fejlesztés? 

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője elmondta a fejlesztés folyamatába nincsenek 

beavatva. Általános tapasztalat, hogy az elektronikus ügyintézés igénybevétele nem nagy. Egy 

jó ügyfélszolgálaton mindenféle ügy elindítható, elintézhető.  

 

Kis János képviselő megkérdezte, hogy teljesít Szegvár, mi az elmúlt félév tapasztalata? 

Esetleg van-e valami javítani való, amit meg kell oldani? 

 

Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője elmondta a Járási Hivatal nem törvényességi 

felügyeleti szerve az önkormányzatoknak. A mindennapi gyakorlatban pozitív tapasztalataik 

voltak a szegvári önkormányzattal és munkatársaival, de ez a többi önkormányzatról is 

elmondható.  

 

Szabó Tibor György polgármester megköszönte a Szentesi Járási Hivatal munkáját, 

megköszönte az eddigi segítséget és reméli, hogy a jövőben is együtt tudnak működni. 

Megköszönte az ülésen való részvételt és zárt ülést rendelt el.  

 

 

 

 

 

 

  

Kmf. 

 

 

 

 

 

                       Szabó Tibor György                                                    Dr. Szecskó Tamás  

                             polgármester                                                            jegyző    


