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                                 Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szegvár Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 12-én 16:00 órakor tartott rendkívüli 

nyílt üléséről. 

 

Jelen voltak: Szabó Tibor György polgármester 

                       Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő,  

                       Kis János képviselő,                                 

                       Pöszmet Zsolt képviselő, 

                       Tóth Péter alpolgármester.                      

                                               

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül: 

                                    

                        Dr. Szecskó Tamás jegyző, 

                        Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető,        

                        Purgel Zoltán OKSZB tagja, 

                        Purgel László PGB tagja, 

                        Pap János intézményvezető, 

                        Bandula Ferenc Falufejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója.                    

                         

Szabó Tibor György polgármester üdvözölte a megjelenteket 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 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 

 

57/2020. (VIII. 12.)  
Tárgy: Napirend elfogadása 

 

Határozat  

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint fogadta el: 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

 1./ Szociális tűzifára pályázat benyújtása 

 2./ SZEKMI alapító okiratának módosítása 

 3./ SZEESZI szakmai programjának jóváhagyása 

 4./ Döntés folyószámlahitel igényléséről 

 5./ Új tag megválasztása az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottságba  

 6./ Új tag megválasztása a Falufejlesztő Kft. felügyelőbizottságába 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

 

SZOCIÁLIS TŰZIFÁRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
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Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy évek óta lehetőség van arra, hogy szociális 

célú tüzelőanyagra pályázzon az önkormányzat. A DALERD Zrt. tájékoztatása alapján kemény 

tűzifára nem számíthatnak, csak lágyra, aminek a tüzelőértéke kevés. A tűzifával kapcsolatban 

elmondta, hogy a kiosztás, kiszállítás nem volt egyszerű, sőt arra is lett volna igény, hogy 

összedarabolják. E miatt az elmúlt két évben már zsákos barnaszenet vásárolt az önkormányzat, 

ennek elosztása, kiszállítása lényegesen egyszerűbb volt. Elmondta, hogy egyre kevesebb 

mennyiségre lehet pályázni és természetesen önerőt is kell biztosítani. Ennek az összege az idei 

évben 516 ezer forint + ÁFA, ha a megpályázott mennyiséget megkapja az önkormányzat. Az 

utóbbi két évben nem kapták meg azt a mennyiséget amennyire pályáztak. Az idei évben 1032 

q barnakőszénre pályáznak. (2. sz. melléklet) Megkérdezte, hogy van-e kérdése valakinek? 

 

Tóth Péter alpolgármester megkérdezte, hogy a hivatalnak és a művelődési háznak meg van-e 

a téli tüzelője? 

 

Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta, hogy megvan a téli tüzelő, 102-104 q tűzifa 

van. Sőt az orvosi rendelőnél is van még valamennyi, amit átfognak szállítani, mivel ott már 

nincs rá szükség, hiszen gázzal fűtenek. Kérte a képviselőket, ha egyet értenek a határozati 

javaslattal, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 

 

58/2020. (VIII. 12.)  
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 

 

Határozat  
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatásról szóló belügyminiszteri pályázat alapján pályázatot nyújt be 

1032 q barnakőszénre. 

 

A pályázat elnyeréséhez szükséges önerőt, 516.000,- Ft + ÁFA összeget a 

2020. évi költségvetés szociális segélykeret terhére biztosítja az 

önkormányzat. 

 

A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásban részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Szabó Tibor György polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

A határozatot kapják: Szabó Tibor György polgármester, dr. Szecskó 

Tamás jegyző, Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, Váradiné 

Szép Tünde vezető főtanácsos. 

 

2. NAPIRENDI PONT 
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SZEGVÁRI EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

Szabó Tibor György polgármester felkérte Dr. Szecskó Tamás jegyzőt ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy az Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amely 

úgy rendelkezik, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási 

jogviszonya közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá fog változni 2020. november 1. 

hatállyal. E miatt 2020. augusztus 30-ig a törzskönyvi nyilvántartásban az érintett intézmények 

alapító okiratát módosítani kell erről szól az előterjesztés. (3. sz. melléklet) A vezetőre 

vonatkozó jogviszony az még a régi, azt nem kell módosítani egyelőre.    

 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 

kérdés? 

 

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy a jövőben is a képviselő-testület 

hatáskörébe fog tartozni az intézményvezető választása? 

 

Szabó Tibor György polgármester véleménye szerint, mivel az önkormányzat a fenntartója az 

intézménynek hagynak beleszólást abba, hogy ki az intézményvezető.  

 

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy az iskolánál is van beleszólási 

lehetősége a képviselő-testületnek, de ez formális.  

 

Tóth Péter alpolgármester megkérdezte, hogy a dolgozókat milyen mértékben érinti a 

változás? 

 

Pöszmet Zsolt intézményvezető tájékoztatta, hogy a fizetésük nem lehet kevesebb, mint eddig 

volt. Viszont vannak kedvezmények, melyeket elvesztenek. 

 

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte munkajogi szempontból kedvezőtlenebb 

lesz számukra.  

 

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

kérte a képviselőket, ha elfogadják a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális 

Intézmény alapító okiratának módosítását, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 

 

59/2020. (VIII. 12.)  
Tárgy: Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény Alapító Okiratának 

módosítása 

Határozat 

 

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári 

Egyesített Közművelődési és Muzeális 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.  
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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, Pöszmet Zsolt 

intézményvezető, Magyar Államkincstár 

 

3. NAPIRENDI PONT  

 

SZEGVÁRI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 

SZAKMAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA 

 

Szabó Tibor György polgármester elmondta arról van szó, hogy a szakmai programba bekerül 

a bölcsődei ellátás. Átadta a szót Pap János intézményvezetőnek. (4. sz. melléklet) 

 

Pap János intézményvezető elmondta, hogy az alapító okiratba belekerült a bölcsődei ellátás, 

bölcsődei étkezés, illetve a felnőtt étkezés bölcsődében. Az ellenőrző hatóság javaslatára 

felesleges a mini bölcsődének külön szakmai programot készíteni, ezért a régibe 

beolvasztották. A szakmai program a jogszabályoknak megfelelően lett módosítva. Ha a 

képviselő-testület elfogadja, utána el kell küldeni egy szakértőnek véleményezésre. Bízik 

benne, hogy a bölcsőde október 1-el el tud indulni. Augusztus 25-én az ellenőrző hatóság egy 

környezettanulmányt fog végezni a bölcsőde épületével, környezetével kapcsolatban. 

Megjegyezte, hogy a bölcsődének külön részt kell elkülöníteni az udvaron, továbbá tejmelegítő 

konyhát kell kialakítani. Elmondta, hogy a szakmai feltételek adottak, van két gondozónő, akik 

eltudják látni a feladatot. Viszont a helyettesítésük nem meg oldott, azért egy technikai 

dolgozót átképeznek dajkává.  

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megjegyezte, hogy a térítési díjakat meg kell állapítani az 

étkezésnél.  

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban? Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha a szakmai programot 

elfogadják, kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 

 

60/2020. (VIII. 12.)  
Tárgy: SZEESZI szakmai programjának jóváhagyása 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete mini bölcsődét 

kíván működtetni a fenntartásában álló Szegvári Egyesített Egészségügyi és 

Szociális Intézmény által, amely vonatkozásában az intézmény szakmai 

programját a melléklet szerint jóváhagyja. 
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Felelős: Szabó Tibor polgármester 

Határidő: azonnal                                                                              

 

A határozatot kapják: Szabó Tibor György polgármester, dr. Szecskó 

Tamás jegyző, Pap János intézményvezető 

 

4. NAPIRENDI PONT 

 

DÖNTÉS FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSÉRŐL 

 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy az önkormányzat likviditásának megőrzése 

érdekében folyószámlahitelt kell igénybe vennie. (5. sz. melléklet) A folyószámla vezető 

Takarékbank Zrt.-től kértek ajánlatot, mely nem a legkedvezőbb a bankpiacon. Ezzel egy 

időben egy pályázat kiírását is elindítanák bankváltás céljából. A pályázatban a 

folyószámlahitel átvállalás megjelöléssel. Jövő év januárjától szeretnének bankot váltani. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?  

 

Kis János képviselő megjegyezte, hogy a Takarékbank Zrt. csak adott évre köt 

folyószámlahitel szerződést, viszont tud olyan bakról is, ahol hosszabb távra ad 

folyószámlahitelt. Ott is megkövetelik azt, hogy év végére feltöltődjön a hitelkeret, de 

automatikusan a következő év januárjában megnyitja újra az elfogadott folyószámlahitelt.  A 

Takarékbanknál ez csak újabb hitelbírálat után lehetséges.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy hitelbírálati díj van-e? 

 

Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta, hogy a Takarékbanknál sok féle díj van.  

 

Kis János képviselő megjegyezte, hogy a Takarékbanknak nehéz a döntési mechanizmusa. A 

bankváltással kapcsolatban elmondta, hogy már nem kikötés a december 31-i időpont, 

bármikor lehet bankot váltani az év folyamán. 

 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy a hitel felvételét el kell indítani, hiszen pár 

hét az ügyintézési idő. Kérte a képviselőket, ha egyet értenek a határozati javaslattal, 

kézfeltartással jelezzék.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 

 

61/2020. (VIII. 12.)  
Tárgy: Döntés folyószámlahitel igényléséről 

 

Határozat  

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az 

Önkormányzat 10 millió Ft összegű folyószámlahitelt igényel a számlavezető 

Takarékbank Zrt.-nél és kötelezettséget vállal a Takarékbank mellékelt 

indikatív folyószámlahitel ajánlatában foglalt hitel és járulékai megfizetésére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
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Felelős: Szabó Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapják: Szabó Tibor polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző, 

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető, 

 

5. NAPIRENDI PONT 

 

ÚJ TAG MEGVÁLASZTÁSA AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SZOVIÁLIS 

BIZOTTSÁGBA 

 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság elnökének javaslatára felkérték Pap Jánost a SZEESZI intézményvezetőjét, hogy 

vállalja el a bizottsági tagságot. Ezt a felkérést Pap János elfogadta. Kérte a képviselőket, ha 

egyet értenek azzal, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság külsős tagja Pap János 

legyen kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 

 

62/2020. (VIII. 12.)  
Tárgy: Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottságba új tag megválasztása 

 

Határozat  

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 

Kulturális és Szociális Bizottság tagjának megválasztja Pap Jánost.  

 

A határozatot kapják:  

1. Szabó Tibor polgármester, 

2. dr. Szecskó Tamás jegyző,  

3. az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjai 

 

Szabó Tibor György polgármester felkérte Pap Jánost, hogy tegye le képviselői esküjét, kérte 

a jelenlevőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. (Az eskü szövege mellékelve: 7. sz. 

melléklet) 

 

6. NAPIRENDI PONT 

 

ÚJ TAG MEGVÁLASZTÁSA A FALUFEJLESZTŐ KFT. 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁBA 

 

Szabó Tibor György polgármester javasolta, hogy Bandula Ferenc helyére Purgel Lászlót a 

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagját válasszák meg a Szegvári Falufejlesztő Kft. 

felügyelőbizottság tagjának. (8. sz. melléklet) Kérte a képviselőket, ha egyetértenek az 

elhangzottakkal, kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő 

vett részt. 
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63/2020. (VIII. 12.)  
Tárgy: A Falufejlesztő Kft. felügyelő bizottságába új tag megválasztása  

 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete alapító tag 

tulajdonosként a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága 

tagjának 2020. augusztus 12. napjától 2024. december 31. napjáig 

megválasztja Purgel Lászlót. 

 

A Képviselő-testület a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője és 

felügyelőbizottsági tagja személyében bekövetkezett változás valamint a 

társaság tevékenységi köreinek felülvizsgálata alapján a társaság alapító 

okiratának módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okirat 

módosításához valamint a változás cégnyilvántartásban történő átvezetéséhez 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Bandula Ferenc ügyvezető 

Határidő: azonnal                                                                                     

 

A határozatot kapják: Szabó Tibor György polgármester, dr. Szecskó 

Tamás jegyző, Falufejlesztő Kft., Falufejlesztő Kft. felügyelőbizottsága 

 

Szabó Tibor György polgármester megköszönte részvételt az ülést bezárta. 

 

 

 

 

  

Kmf. 

 

 

 

 

 

                       Szabó Tibor György                                                    Dr. Szecskó Tamás  

                             polgármester                                                            jegyző    


