
                                                                                                                                                 

Jegyzőkönyv 
Készült A Szegvári Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottságának és 

Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának 2022. november 23-án 14:00 órakor tartott összevont 

nyílt üléséről. 

 

Jelen voltak: Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök,                         

                       Pöszmet Zsolt bizottsági tag, 

                       Szenczi Zsolt bizottsági tag, 

                       Pap János bizottsági tag, 

                                          

                       Kis János bizottsági elnök, 

                       Piti János bizottsági tag, 

                       Purgel László bizottsági tag.                       

                         

                       A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  

                        

                       Dr. Szecskó Tamás jegyző, 

                       Dömsödi Judit gazdálkodási osztályvezető, 

                       Vigh Mária intézményvezető, 

                       Tóth Péter alpolgármester.              

                        

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök megállapította, hogy az Oktatási, Szociális és 

Kulturális Bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pap János bizottsági tagot 

javasolta. Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát 

 

103/2022. (XI.23.)  OKSZB 

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése 

 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság jelen ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésével Pap János bizottsági tagot bízta meg. 

 

Kis János bizottsági elnök megállapította, hogy a Pénzügyi Gazdasági Bizottság 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Piti János bizottsági tagot javasolta. Kérte, aki 

ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

76/2022.(XI.23.)  PGB 

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése  

 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével 

Piti János bizottsági tagot bízta meg. 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök ismertette a meghívó szerinti napirendi 

pontokat: 2023. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata, beszámoló a Települési 
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Értéktár Bizottság tevékenységéről. Az egyebek napirendi pont alatt javaslatot tesznek az 

elidegenítési tilalomról, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelt módosításáról, 

a rászoruló családok lakáshoz jutásáról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről, a 

SZEESZI alapító okiratának módosításáról, a háziorvosi ügyelet ellátás biztosításáról, a 

közúti táblák kihelyezéséről. Valamint döntenek a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjra 

pályázók támogatásáról.  Zárt ülés keretében tárgyalják a lakásbérleti szerződés 

meghosszabbítását, és a döntést szociális tüzelőanyag támogatásról. Kérte a bizottság tagjait, 

ha egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezzék. 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

104/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Napirend elfogadása 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság jelen ülés tárgyalandó 

napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Nyílt ülés 

 

                             1./ 2023. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata 

 2./ Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

 3./ Egyebek 

 

Zárt ülés 

 

1./ Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása 

2./ Döntés aszociális tüzelőanyag támogatásról 
 

Kis János bizottsági elnök ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 2023. évi 

belső ellenőrzési terv elfogadása, a 2023. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata és 

egyebek. Kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha egyet értenek a napirendi 

pontokkal, kézfeltartással jelezék. 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

77/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

 Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság jelen ülés tárgyalandó napirendi pontjait 

az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Nyílt ülés 

 

                             1./ 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

                             2./ 2023. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata 

 3./ Egyebek 

 

1. NAPIRENDI PONT 
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2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA 

 

Kis János bizottsági elnök kérte dr. Szecskó Tamás jegyzőt mondjon egy pár szót a 2023. évi 

belsőellenőrzési tervvel kapcsolatban. 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy az idei évben két ellenőrzést végzett a 

belsőellenőr. A belsőellenőr a kisadózókra vonatkozó változások miatt emelni fogja az 

ellenőrzések díját. Egy ellenőrzés díja kétszázezer forint lesz. A tervezetben a belsőellenőr 

négy ellenőrzésre tett javaslatot. A gazdálkodási osztályvezetővel egyeztettek és úgy 

gondolják, hogy két ellenőrzésnek lenne értelme.  Ezek a polgármesteri hivatalnál a 

pénzkezelésnek az ellenőrzése és a SZEKMI-nél a gazdálkodás ellenőrzése.  

 

Kis János bizottsági elnök megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait van-e 

kérdésük, véleményük? Mivel nem volt kérte a bizottsági tagokat, ha a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolják a módosítást, mely szerint 2023. évben két ellenőrzésre kössön 

szerződést az önkormányzat a belső ellenőrrel, kézfeltartással jelezzék.   

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

78/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: 2023. évi belsőellenőrzési terv elfogadása 

 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a 20223. évi belsőellenőrzési tervvel 

kapcsolatban a képviselő-testületnek javasolta, hogy a belsőellenőrrel az 

önkormányzat két ellenőrzésre kössön szerződést, melyek a polgármesteri 

hivatalanál a pénzkezelés ellenőrzése, valamint a SZEKMI gazdálkodásának 

ellenőrzése.  

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

2023. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI ÉS EGYÉB DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy az előterjesztés az emelés 

mértékre nem tartalmaz javaslatot, kivéve az étkezési térítési díjak tekintetében. Itt 30 % 

emelést javasol az előterjesztő. Elmondta, hogy vannak olyan díjtételek, melyek az elmúlt 

évben is emelkedtek. Véleménye szerint a döntésnél ezeket érdemes figyelembe venni. 

Javasolta, hogy egyenként tárgyalják meg az emelések mértékét. Az első a vásári és piaci 

helyhasználatra vonatkozó díjak felülvizsgálata.  10 %-os emelést javasolt, a díjmentes tételek 

megtartásával.  

 

Szenczi Zsolt bizottsági tag egyet értett a 10 %-os emeléssel.  

 

Pöszmet Zsolt bizottsági tag véleménye szerint is elfogadható a 10 %-os emelés.  

 

Kis János bizottsági elnök megkérdezte, hogy a díjak mértékét csak év elején lehet 

változtatni? 
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Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy általában a novemberi ülésen szokták 

megtárgyalni a díjtételek emelését a munkaterv szerint. 

 

Kis János bizottsági elnök megkérdezte, hogy a helyi árusok nyilvántartásba vételét tiltja-e 

bármi? 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző véleménye szerint ezt nem tiltja semmi, nyilvántartásba vehetik 

azokat az őstermelőket, akik díjmentesen árulhatnak a piacon.  

 

Szenczi Zsolt bizottsági tag elmondta, hogy nem sok őstermelő árul a piacon, maximum 

három, négy ember.  

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök megkérdezte, a 10 %-os emelésen kívül van-e 

valakinek más javaslata? Mivel nem volt kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

tagjait, ha a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a 10 %-os emelést a vásári és piaci 

helyhasználatra vonatkozó díjtételek vonatkozásában, a díjmentes tételek megtartásával, 

kézfeltartással jelezzék.  

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

105/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: A vásári és piaci helyhasználatra vonatkozó díjtételek 

 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek a 

vásári és piaci helyhasználatra vonatkozóan, a díjmentes tételek 

megtartásával, a 10 %-os emelés elfogadását javasolja. 

 

Kis János bizottsági elnök megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjainak a 

véleményét. 

 

Piti János bizottsági elnökhelyettes indítványozta, hogy a bizottság 10 %-os emelést javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek a díjmentes tételek megtartásával.  

 

Kis János bizottsági elnök kérte a bizottsági tagokat, ha a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolják a 10 %-os emelést a vásári és piaci helyhasználatra vonatkozóan, a díjmentes 

tételek megtartásával, kézfeltartással jelezzék.  

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

79/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: A vásári és piaci helyhasználatra vonatkozó díjtételek 

 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek a vásári és piaci 

helyhasználatra vonatkozóan, a díjmentes tételek megtartásával, a   10 %-os 

emelést elfogadásra javasolta. 
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli vagy 

hivatali helyiségen kívüli megrendezéséért fizetendő díjat szintén 10 %-kal emelné.  

Kis János bizottsági elnök megjegyezte, hogy a környező településeken 25.000, - forint a 

minimum díj, illetve a munkaidőben kötött házasságoknál is bevezettek egy bizonyos díjat. 

Van olyan település, ahol korlátozzák a hétvégi házasságkötést, főleg a téli időszakban.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság tagjait, hogy van-e más javaslatuk, vagy egyet értenek a 10 %-os emeléssel?  

Pöszmet Zsolt bizottsági tag egyet értett a 10 %-os emeléssel. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök kérte a bizottsági tagokat, ha a képviselő-

testületnek 10 %-os emelést javasolnak a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli vagy 

hivatali helyiségen kívüli megrendezéséért, kézfeltartással jelezzék. 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

106/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli 

megrendezéséért fizetendő díjtétel 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek a 

házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli 

megrendezéséért fizetendő díjtétel 10 %-os emelését javasolta elfogadni.  

Kis János bizottsági elnök megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, hogy egyet 

értenek-e a 10 %-os emeléssel? Valamint az általa elmondottakkal kapcsolatban mi a 

véleményük? 

Purgel László bizottsági tag a munkaidőben kötendő házasságok tekintetében nem javasolta a 

díjfizetés megállapítását.  

Kis János bizottsági elnök kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottsági tagokat, ha egyet értenek 

azzal, hogy a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli 

megrendezéséért fizetendő díjtételt 10 %-kal emeljék, valamint a képviselő-testületnek ezt 

elfogadásra javasolják, kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

80/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli 

megrendezéséért fizetendő díjtétel 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek a házasságkötés 

hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli megrendezéséért 

fizetendő díjtétel 10 %-os emelését javasolta elfogadni.  
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a temetési helyek használati díjával 

kapcsolatban elmondta, hogy az idei évben már emelkedtek a díjak, ezért nem javasolt 

emelést. 

Kis János bizottsági elnök egyet értett azzal, hogy ne emeljenek díjat. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság tagjait, ha a képviselő-testületnek nem javasolják a temetési helyek használati 

díjának emelését, kézfeltartással jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

107/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Temetési helyek használati díja 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek nem 

javasolta a temetési helyek használati díjának emelését.  

Kis János bizottsági elnök kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tajait, ha szintén nem 

javasolják a képviselő-testületnek a temetkezési helyek használati díjának emelését, 

kézfeltartással jelezzék. 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

81/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Temetési helyek használati díja 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek nem javasolta a 

temetési helyek használati díjának emelését.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a lakásbérleti díjak emelésével kapcsolatban 

elmondta, hogy 2022. augusztus 1-től átalagosan 20 %-kal emelték a díjakat. Ezért nem 

javasol díjemelést. 

Pöszmet Zsolt bizottsági tag egyet értett azzal, hogy ne emeljék a díjakat.  

Szenczi Zsolt bizottsági tag szerint nevetségesen kevés a bérlakások bérleti díja. Szerinte 

emelni kellene.  

Kis János bizottsági elnök szerint is emelni kellene a díjon. 

Pap János bizottsági tag megjegyezte amíg „nem szép a portéka”, addig nem lehet emelni a 

díjat. 

Kis János bizottsági elnök véleménye szint amíg nincs üres bérlakás a minősége miatt, addig 

van helye az emelésnek. 

Szenczi Zsolt bizottsági tag megjegyezte, hogy sokan vannak várólistán, akik szeretnének 

bérlakást kapni.  

Tóth Péter alpolgármester szerint nem kellene emelni, mivel nem régen történt díjemelés. 

Megjegyezte, hogy a lakbéreket egy külön számlán kellene vezetni és a befolyó összeget 

felújításra kellene fordítani.  
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság tagjait, ha a képviselő-testületnek nem javasolják a bérlakások bérleti díjának 

emelését, kézfeltartással jelezzék. 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

108/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Lakásbérleti díjak emelése 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek nem 

javasolta a lakásbérleti díjak emelését.  

Purgel László bizottsági tag megkérdezte, hogy van-e valakinek információja a piaci bérleti 

díjakról? Változott az elmúlt időszakban? 

Kis János bizottsági elnök tudomása szerint 60-70 ezer forint a bérleti díj mértéke. 

Purgel László bizottsági tag megjegyezte, ha a bérlakásokon bármilyen fejlesztés történne, 

például energetikai, akkor lehetne díjat emelni. Személy szerint nem támogatja az emelést. 

Kis János bizottsági elnök 50 %-os díjemelést javasolt, mivel a jelenlegi díjak le vannak 

maradva a piaci szinttől. Megjegyezte, hogy a lakók részéről az igényszint igen magas, ezt az 

önkormányzat a jelenlegi bérleti díjakkal nem tudja teljesíteni. Kérte a bizottsági tagokat, aki 

azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne emeljék a bérleti díjakat, kézfeltartással 

jelezzék. 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodással meghozta alábbi 

határozatát. 

 

82/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Lakásbérleti díjak emelése 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek nem javasolta a 

lakásbérleti díjak emelését.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a termőföldek, egyéb ingatlanok haszonbérleti, 

bérleti díjával kapcsolatban elmondta, hogy a díjak 2020. május 14-től kerültek emelésre. 

Megkérdezte van-e valakinek javaslata? 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy tudomása szerint a külterületi és belterületi gyep, 

legelő egyéb belterületi föld esetében, mely aranykorona értékkel nem rendelkezik a 100.000, 

- forint/ha/év az általános. 

Tóth Péter alpolgármester tudomása szerint külterületi, belterületi szántó esetében 2.000, -, 

2.600, - forint/aranykorona/év összeggel kötnek szerződéseket.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök kérte a bizottságok tagjait, hogy tegyenek 

konkrét javaslatot.  

Purgel László bizottsági tag megjegyezte, hogy a külterületi földeknél aranykorona szerint 

határozzák meg a haszonbérleti díjakat.  
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Kis János bizottsági elnök javasolta, hogy aranykorona tekintetében 2.000, - forint/év, a 

másik emelését nem javasolja.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság tagjait, ha a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják, hogy külterületi és 

belterületi szántó esetében a díjat 1.700, - forintról, 2.000, - forintra emeljék aranykoronánkét, 

továbbá az aranykorona értékkel nem rendelkező földeknél a díjtétel változatlan maradjon, 

kézfeltartással jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

109/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Termőföldek, egyéb ingatlanok haszonbérleti, bérleti díja 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta, hogy külterületi és belterületi szántó esetében a díjat 

1.700, - forintról, 2.000, - forintra emeljék aranykoronánkét, továbbá az 

aranykorona értékkel nem rendelkező földeknél a díjtétel változatlan 

maradjon. 

Kis János bizottsági elnök kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolják, hogy külterületi és belterületi szántó esetében a díjat 1.700, 

- forintról, 2.000, - forintra emeljék aranykoronánkét, továbbá az aranykorona értékkel nem 

rendelkező földeknél a díjtétel változatlan maradjon, kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

83/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Termőföldek, egyéb ingatlanok haszonbérleti, bérleti díja 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta, hogy külterületi és belterületi szántó esetében a díjat 1.700, - 

forintról, 2.000, - forintra emeljék aranykoronánkét, továbbá az aranykorona 

értékkel nem rendelkező földeknél a díjtétel változatlan maradjon. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a közterületi-használati díjak esetében 10 %-os 

emelést javasolt. Kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjait, ha ezzel egyet 

értenek, kézfeltartással jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

110/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Közterületi-használati díjak  

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek a 

közterületi-használati díjak tekintetében 10 %-os emelés elfogadását 

javasolta.  
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Kis János bizottsági elnök kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha a képviselő-

testületnek a közterületi-használati díjak esetében 10 %-os emelés elfogadását javasolja, 

kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

84/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Közterületi-használati díjak  

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek a közterületi-

használati díjak tekintetében 10 %-os emelés elfogadását javasolta.   

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a Kurca-parti Óvoda étkezési térítési díjaival 

kapcsolatban elmondta, hogy 2022. augusztus 1-től emelés történt, de mivel az alapanyag árak 

drasztikusan emelkedtek 30 %-os emelést javasolt az előterjesztő.   

Szenczi Zsolt bizottsági tag megkérdezte Vigh Mária intézményvezetőt, hogy véleménye 

szerint a 30 %-os emelés elég lesz-e? 

Vigh Mária intézményvezető véleménye szerint nem lesz elég. Elmondta nincs információja 

arról, hogy a normatívát emelik-e.  

Kis János bizottsági elnök megjegyezte, hogy Hódmezővásárhelyen a legolcsóbb iskolás 

térítési díj 1.200, - forint, Szegeden 1.300, - forint körül van. A Hódmezővásárhelyi 

Önkormányzat 990, - forintban határozta meg a térítési díjat. Elmondta, hogy gyakran étkezik 

menzán és a díj mondhatni hétről hétre emelkedik. A legolcsóbb 1.550, - forint a legdrágább 

2.100, - forint jelenleg.  

Vigh Mária intézményvezető megjegyezte, hogy van olyan beszállítójuk, ahol 60 %-os 

áremelés történt eddig. Elmondta, ha 30 %-nál magasabb emelés történne visszaesne a 

megrendelések száma. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság tagjait, ha a képviselő-testületnek a Kurca-parti óvodai térítési díjak tekintetében a 

30 %-os emelés elfogadását javasolják, kézfeltartással jelezzék. 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

111/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Kurca-parti Óvoda étkezési térítési díjai 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek a 

Kurca-parti Óvoda térítési díjainak 30 %-os emelését javasolta elfogadni.  

Kis János bizottsági elnök kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha egyet értenek a 

30 %-os térítési díj emeléssel és ezt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják, 

kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

85/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Kurca-parti Óvoda étkezési térítési díjai 



10 
 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek a Kurca-parti 

Óvoda térítési díjainak 30 %-os emelését javasolta elfogadni.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a SZEESZI szociális szolgáltatásainak díjai 

tekintetében 30 %-os emelést javasolt.  

Pap János intézményvezető a házi segítségnyújtás díjának emelésével nem ért egyet, mivel 

szeptember elsejétől emelték 450,- Ft/óráról 600,- Ft/órára.  Az ebéd házhoz szállítási díjának 

emelésével szintén nem ért egyet, mivel az üzemanyag ára nem emelkedett.  

Kis János bizottsági elnök véleménye szerint jó lenne látni, hogy az önkormányzatnak 

mennyibe kerül a szociális ellátás.  

Pap János intézményvezető elmondta, hogy a 60 ezer forint nyugdíj alattiak díját az 

önkormányzat egészíti ki, mivel a Szociális Törvény ezt írja elő.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök mindegyik szociális szolgáltatásnál javasolja a 

15 %-os emelést, kivéve a házi segítségnyújtást.  

Kis János a Pénzügyi, Gazdasági bizottság elnöke 15:07 órakor távozott az ülésről.  

Pap János intézményvezető tájékoztatta a bizottságok tagjait, hogy a ténylegesen szociálisan 

rászorulók nem fognak többet fizetni az emelés ellenére sem, az önkormányzati támogatás 

összege fog nőni.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság tagjait, ha a képviselő-testületnek a SZEESZI szociális szolgáltatási díjainak 15 %-

os emelését javasolják elfogadni, kivéve a házi segítségnyújtás díját, kézfeltartással jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 2 igennel és 2 nemmel szavazott.  

 

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolják, hogy a SZEESZI szociális szolgáltatási díjait 15 

%-kal emeljék, kivéve a házi segítségnyújtást, kézfeltartással jelezzék. 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

86/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: SZEESZI szociális szolgáltatásainak díjai 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta a SZEESZI szociális szolgáltatási díjainak 15 %-os emelését 

kivéve a házi segítségnyújtást. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a SZEKMI terembérleti-, kölcsönzési, 

szolgáltatási díjaival kapcsoltban elmondta, hogy a nagyterem, aula alsó szintje, közösségi 

konyha, kiállító terem, alsó klubszoba bérleti díja jelenleg 70 ezer forint, javasolta, hogy ezt 

100 ezer forintra emeljék a többi díjtétel változatlan hagyásával.  
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Pöszmet Zsolt intézményvezető megjegyezte, hogy a kisebb termeket ritkán bérlik ki, ha 

megemelik a díjat, akkor még ritkábban fogják.  Nagyrészt helyi civil szervezetek, 

egyesületek veszik igénybe a kisebb termeket, akik mentesülnek a díjfizetés alól.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök megkérdezte, hogy a jótékonysági estek 

szervezőin a jótékonysági bálat kell érteni, ahol belépődíjat kérnek? Véleménye szerint a 

tanfolyamot szervezők 10 % kedvezményét el kellene törölni, mivel a tanfolyamokat nem 

ingyen szervezik.  

Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, hogy a jótékonysági bál belépője az, amiből 

rendezvény költségeit fedezik a megmaradó összeget pedig jótékonyságra fordítják.   

Szenczi Zsolt bizottsági tag véleménye szerint emelni kellene nem csak a nagyterem, hanem 

a többi helyiség bérleti díját is, hiszen emelkedni fog az áramdíj. 

Pöszmet Zsolt intézményvezető véleménye szerint a jelenlegi bérleti díjak fedezik a 

többletköltséget, annál is inkább, mivel ritkán fordul elő, hogy nem helyi civil szervezetek, 

egyesületek veszik igénybe a termeket.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság tagjait, ha a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a Művelődési Ház 

nagyterem, aula alsó szintje, közösségi konyha, kiállító terem, alsó klubszoba bérleti díját 100 

ezer forintra emeljék, a többi díjtétel változatlan hagyásával, továbbá megszüntessék a 

tanfolyam szervezésre vonatkozó 10 %-os kedvezményt, kézfeltartással jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

112/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: SZEKMI terembérleti-, kölcsönzési, szolgáltatási díjai 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta a Művelődési Ház nagyterem, aula alsó szintje, 

közösségi konyha, kiállító terem, alsó klubszoba bérleti díjának 100 ezer 

forintra történő emelését, a többi díjtétel változatlan hagyásával, továbbá 

szüntessék meg a tanfolyam szervezésre vonatkozó 10 %-os kedvezményt. 

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha az 

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatával egyet értenek és azt a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolják, kézfeltartással jelezzék.  

 A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

87/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: SZEKMI terembérleti-, kölcsönzési, szolgáltatási díjai 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta a Művelődési Ház nagyterem, aula alsó szintje, közösségi konyha, 

kiállító terem, alsó klubszoba bérleti díjának 100 ezer forintra történő 
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emelését, a többi díjtétel változatlan hagyásával, továbbá szüntessék meg a 

tanfolyam szervezésre vonatkozó 10 %-os kedvezményt. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a Községi Könyvtár szolgáltatási díjainak 

emelését nem javasolta. Kérte az Oktatási Kulturális és Szociális Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek nem javasolják a Községi Könyvtár szolgáltatási díjainak emelését, 

kézfeltartással jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

113/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Községi Könyvtár szolgáltatási díjai 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek nem 

javasolta a Községi Könyvtár szolgáltatási díjainak emelését.  

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha 

képviselő-testületnek nem javasolják a Községi Könyvtár szolgáltatási díjainak emelését, 

kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

88/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Községi Könyvtár szolgáltatási díjai 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek nem javasolta a 

Községi Könyvtár szolgáltatási díjainak emelését.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a Jaksa János helytörténeti gyűjteménnyel 

kapcsolatos díjtételek emelését nem javasolta. Kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális 

Bizottság tagjait, ha egyet értenek ezzel és a képviselő-testületnek nem javasolják, hogy a 

Jaksa János helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos díjtételeket emeljék, kézfeltartással 

jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

114/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Jaksa János helytörténeti gyűjtemény  

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek nem 

javasolta a Jaksa János helytörténeti gyűjtemény díjtételeinek emelését. 

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha 

képviselő-testületnek nem javasolják a Jaksa János helytörténeti gyűjtemény díjtételeinek 

emelését, kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
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89/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Jaksa János helytörténeti gyűjtemény  

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek nem javasolta a 

Jaksa János helytörténeti gyűjtemény díjtételeinek emelését. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök a Szegvári Szélmalom díjtételeinek emelését 

nem javasolta, annál is inkább, mivel nem látogatható. Kérte az Oktatási, Kulturális és 

Szociális Bizottság tagjait, ha egyet értenek ezzel és a képviselő-testületnek nem javasolják, 

hogy a Szegvári Szélmalommal kapcsolatos díjtételeket emeljék, kézfeltartással jelezzék. 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

115/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Szegvári Szélmalom 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek nem 

javasolta a Szegvári Szélmalommal kapcsolatos díjtételek emelését.  

 

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha 

képviselő-testületnek nem javasolják a Szegvári Szélmalom díjtételeinek emelését, 

kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

90/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Szegvári Szélmalom 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek nem javasolta a 

Szegvári Szélmalommal kapcsolatos díjtételek emelését.  

 

3. NAPIRENDI PONT 

 

BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona Települési Értéktár Bizottság elnöke ismertette, hogy 2022. 

évben a bizottság új értéket nem vett fel. Kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális bizottság 

tagjait, ha Települési Értéktár Bizottság beszámolóját elfogadják, kézfeltartással jelezzék.  

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát 

  

116/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Határozat 
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Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a Települési Értéktár 

Bizottság beszámolóját elfogadta.  

4. NAPIRENDI PONT 

 

EGYEBEK 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök elmondta, hogy a következő előterjesztésről már 

az előző ülésen volt szó. Ismertette, hogy Bora Sándor 6635 Szegvár, Kinizsi u. 46. szám 

alatti lakos kérelmet nyújtott be, hogy a tulajdonában álló Szegvár 480/3 és 480/4 helyrajzi 

számú ingatlanok esetében a beépítési kötelezettség biztosítása érdekében 1994-ben 

bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásból 

annak érdekében, hogy az ingatlanokat értékesíteni tudja. A képviselő-testület múlthavi 

ülésén úgy döntött, hogy nem járul hozzá az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez. 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy az eltelt időben több információhoz is 

hozzájutottak. Kiderült, hogy Bora Sándor az ingatlanokat megvásárolni kívánó Ginda 

Józseffel már adásvételei szerződést kötött. Személyesen megnézte a területet, igazából az 

önkormányzat nem tudna mit kezdeni vele. Ezért a polgármester úr azt javasolta, hogy 

töröljék az elidegenítési és terhelési tilalmat a szóban forgó ingatlanokról. 

 Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális 

bizottság tagjait, ha a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják az elidegenítési és terhelési 

tilalom törlését, kézfeltartással jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát 

  

117/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Döntés elidegenítési tilalomról  

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta az elidegenítési és terhelési tilalom törlését Szegvár 

480/3 és 480/4 helyrajzi számú ingatlanok esetében. 

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolják az elidegenítési és terhelési tilalom törlését, 

kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

91/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Döntés elidegenítési tilalomról  

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta az elidegenítési és terhelési tilalom törlését Szegvár 480/3 és 480/4 

helyrajzi számú ingatlanok esetében. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök ismertette a következő előterjesztést, mely a 

magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet módosításáról 
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szólt. A módosítás arról szól, hogy a rendeletben szereplő kedvezményeket ne adja meg az 

önkormányzat, mivel minden forintra szükség van. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban 

van-e kérdés? Mivel nem volt kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

helyi önkormányzati rendelet módosítását, kézfeltartással jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát 

  

118/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet 

módosítása 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi 

önkormányzati rendelet módosítását. 

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolják magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

helyi önkormányzati rendelet módosítását, kézfeltartással jelezzék. 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

92/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet 

módosítása 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi 

önkormányzati rendelet módosítását. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök ismertette a következő előterjesztést, mely a 

rászoruló családok lakáshoz jutásáról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szólt. Elmondta, hogy az önkormányzatnak sajnos nincs anyagi forrása, hogy 

támogatni tudja a rászoruló családokat a lakáshoz jutáshoz. Megkérdezte van-e valakinek 

véleménye? Mivel nem volt kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a rendelet hatályon kívül helyezését, 

kézfeltartással jelezze. 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát 

  

119/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: A rászoruló családok lakáshoz jutásáról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése 

Határozat 
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Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta a rászoruló családok lakáshoz jutásáról szóló helyi 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. 

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a rászoruló családok lakáshoz jutásáról szóló 

helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

93/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: A rászoruló családok lakáshoz jutásáról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta a rászoruló családok lakáshoz jutásáról szóló helyi önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezését. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök ismertette a következő előterjesztést, mely a 

SZEESZI alapító okiratának módosításáról szólt. Elmondta, hogy felügyeleti szervek kérése, 

hogy az orvosi rendelő birtokba vételéig kerüljön a SZEESZI alapító okiratába telephelyként 

rögzítésre a feladat ellátás jelenlegi helyszíne, azaz a Szabadság tér 2. Kérte az Oktatási, 

Kulturális és Szociális Bizottság tagjait, ha a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják az 

alapító okirat módosítását, kézfeltartással jelezzék.  

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát 

120/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának 

módosítása 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézmény alapító okiratának módosítását. 

 

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézmény alapító okiratának módosítását, kézfeltartással jelezzék.  

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

94/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának 

módosítása 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító 

okiratának módosítását. 
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök ismertette a következő előterjesztést, mely a 

központi háziorvosi ügyelete ellátás biztosításáról szólt, 2023. június 30-ig.  

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítását az 

EMERGENCY SERVICE KFT.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján oldotta meg az 

önkormányzat, amely szerződés 2022. december 31-ig hatályos. Szentes Város polgármestere 

jelezte, hogy az anyagi források szűkösségére figyelemmel nem képes tovább finanszírozni a 

környező települések háziorvosi ügyeleti ellátását, ezért minden érintett önkormányzatnak 

egyenlő mértékű, a szolgáltató ajánlata szerint 128,- Ft/fő/hó díjat kell január 1-től megfizetni. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök megjegyezte, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátás 

biztosítása kötelező feladat.  Kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a központi háziorvosi ügyeleti ellátás 

biztosításáról szóló határozati javaslat „a” változatát, kézfeltartással jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát 

121/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása 2023. január 1-től 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta a központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításáról 

szóló határozati javaslat „a” változatát. 

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a központi háziorvosi ügyeleti ellátás 

biztosításáról szóló határozati javaslat „a” változatát, kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

95/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása 2023. január 1-től 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta a központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításáról szóló 

határozati javaslat „a” változatát. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök ismertette a következő előterjesztést, mely a 

közúti táblák kihelyezéséről szólt. Az előterjesztésben szó van arról, hogy kérelmet nyújtott 

be az önkormányzatnak a Volánbusz Zrt., valamint lakossági kérés is érkezett. 

Tóth Péter alpolgármester megkérdezte, hogy a táblák kihelyezése kinek a költsége? 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy az önkormányzat helyezhet ki közúti táblát a 

belterületi utaknál, ezért az önkormányzat költsége.  

Szenczi Zsolt bizottsági tag véleménye szerint a táblák kihelyezése nem oldja meg a 

problémát. Javasolta, hogy a döntést halasszák el egy későbbi időpontra. Véleménye szerint 

egyik kérelem sem igazán indokolt, nem életveszély elhárítására szolgálnának a kihelyezett 

táblák.   
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök javasolta, hogy a döntést a képviselő-testület 

halassza el 2023. II. félévére. Kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek ezt elfogadásra javasolják, kézfeltartással jelezzék.  

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát 

122/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Közúti táblák kihelyezése 

Határozat 

 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a képviselő-testületnek 

javasolta, hogy a közúti táblák kihelyezésével kapcsolatos döntést halasszák 

el 2023. II. félévére.  

Piti János bizottsági elnökhelyettes kérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjait, ha a 

képviselő-testületnek azt javasolják, hogy a közúti táblák kihelyezésével kapcsolatos döntést 

halasszák el 2023. II. félévére, kézfeltartással jelezzék.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 

96/2022.(XI.23.) PGB 

Tárgy: Közúti táblák kihelyezése 

Határozat 

 

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek javasolta, hogy a 

közúti táblák kihelyezésével kapcsolatos döntést halasszák el 2023. II. 

félévére.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök ismertette a következő előterjesztést, mely a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szólt. Ismertette, hogy négy 

pályázat érkezett. Mivel a költségvetésbe 600 ezer forint van betervezve erre a célra javasolta, 

hogy fejenként havi 15.000, - ezer forint támogatásban részesüljenek a pályázók.  Kérte az 

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagjait, ha a határozati javaslatot elfogadják, 

kézfeltartással jelezzék. 

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát 

123/2022. (XI.23.) OKSZB 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, 

Kulturális és Szociális Bizottsága a felsőoktatási ösztöndíj pályázatról szóló 

7/2021. (X.1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján dönt arról, 

hogy Szegvár Nagyközségi Önkormányzat szociális rászorultságára 

tekintettel 

 1. Bottyán Kitti   részére havi  15.000,- Ft; 

 2. Fuvó Viktória   részére  havi 15.000,- Ft; 

 3. Szabó Fanni   részére havi 15.000,- Ft; 

 4. Tomcsik Milán   részére havi  15.000,- Ft 

 




