
Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. február 26-án tartott 
nyílt üléséről.                
 
Jelen voltak:  Gémes László polgármester 
  Bába Miklós képviselő 
  Bucsányi László képviselő 
  Csatordai Ferenc képviselő 
  Kovács Béla képviselő 
  Lukács Istvánné képviselő 
  Szabó Tibor képviselő 
  Tóth Lászlóné képviselő 
  Vigh-Molnár Henriett képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 
Csurka Zoltánné óvodavezető 
Pintér Lászlóné EESZI intézményvezető 
Túriné Gál Anikó iskola igazgató 
Kovács Lajos Szegvári Napló főszerkesztője 
 

 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes, a képviselő-testületi ülést 
megnyitotta. Elmondta, Bárány Józsefné képviselő asszony jelezte, hogy családi okok 
miatt nem tud részt venni az ülésen. Puskásné Halál Ágnes képviselő és R. Nagy 
Mihály alpolgármester később érkezik az ülésre. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérte Bába Miklós és Lukács Istvánné képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-
hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 
23/2009. (II.26.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
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Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Bába Miklós és Lukács Istvánné 
képviselőket bízta meg.  

 
 
Gémes László polgármester ismertette az írásban kiadott napirendi pontokat (1. sz. 
melléklet). Mivel módosító javaslat a napirendi pontok tárgyalására nem hangzott el, 
kérte annak elfogadását. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
24/2009. (II.26.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

 
Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű    Gémes László 
       határozatokról     polgármester  
 
2./ Beszámoló a két ülés között történt  Gémes László 
      eseményekről, fontosabb intézkedésekről  polgármester 
 
3./ Az önkormányzat és intézményei 2009. évi        Gémes László 
       költségvetésének elfogadása              polgármester 
 
4./ Tájékoztató Szegvár Nagyközség Cigány            Varga Ferenc  
       Kisebbségi Önkormányzatának              önkorm.elnöke        
       tevékenységéről 
 
5./ Egyéb előterjesztések            
 

 
1./ Napirendi pont 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 
Gémes László polgármester elmondta, lejárt határidejű határozatok közé tartozik az 
ifjúsági önkormányzat létrehozása (2. sz. melléklet). Átadta a szót Szűcs Zoltánnak, 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjának. 
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Szűcs Zoltán bizottsági tag kérte a képviselő-testület támogatását az ifjúsági 
önkormányzat megalakulásában. Amennyiben ez megvalósul, szükségessé válik a 
szervezeti és működési szabályzatot módosítani.  Amennyiben az ifjúsági 
önkormányzat megalakul, a továbbiakban az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsághoz  kapcsolható a munkája.  
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, amennyiben az ifjúsági önkormányzat 
megalakul, választani kell egy ifjúsági polgármestert, jegyzőt és három tagot, aki 
képviseltetné magát a különböző fórumokon. A bizottság támogatja az ifjúsági 
önkormányzat létrehozását.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, támogatja az elképzelést. Megjegyezte, olyan 
feladatokat kell vállalni, amelyek teljesíthetők.  
 
Bucsányi László képviselő elmondta, támogatja a kezdeményezést. Megjegyezte, 
hangot kell adni annak, hogy az ifjúsági önkormányzat megalakulását nem a 
képviselő-testület kezdeményezte, csak támogatta annak létrejöttét. Szeretné, ha a 
képviselő-testület megismerné az ifjúsági önkormányzat tagságát és a későbbiekben 
tartaná velük a kapcsolatot. 
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az ifjúsági önkormányzat létrejöttével nagyobb 
lehetősége nyílik az önkormányzatnak a pályázati lehetőségekre.  
 
Szűcs Zoltán bizottsági tag elmondta, az ifjúsági önkormányzat tagságát tekintve, 
korlátozva van a korosztály. 30 éves kor fölött már senki nem lehet tagja az 
önkormányzatnak. A dél-alföldi régióban sok ifjúsági önkormányzat működik, akik 
maximálisan támogatják a megalakulást. Ők már ismerik és tudják a különböző 
pályázati lehetőségeket. Rendszeresen létrehoznak ifjúsági érdekképviseleti 
fórumokat, ahol tájékoztatják egymást a lehetőségekről. Szükség van az összefogásra. 
Látható, hogy a civil életben aktívak a fiatalok. A világ nyitott előttük. Véleménye 
szerint bevonható és használható a fiatalok energiája.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólásokat. 
 
 
 

2./ Napirendi pont 
 

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről,  
fontosabb intézkedésekről 

 
Gémes László polgármester elmondta, az utolsó testületi ülés óta kevés esemény 
történt. Pályázatokra az egyéb napirendi pontok tárgyalásán fog kitérni.  
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3./ Napirendi pont 

 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének elfogadása 

 
 

Gémes László polgármester előterjesztette a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008. 
(II.14.) Ör. módosítására vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet).  
Megkérdezte Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezetőt, van-e kiegészítenivalója a 
rendelet módosításával kapcsolatban? 
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, nincs kiegészítenivalója. 
 
Gémes László polgármester felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok 
javaslatát.  
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást.  
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság elfogadásra 
javasolta az önkormányzati rendelet módosítását. 
 
Szabó Tibor bizottsági tag elmondta, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az 
írásos előterjesztést. 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást.  
 
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági tag elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a 2008. évi költségvetésről szóló 
2/2008. (II.14.) Ör. módosításával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta 
 

1/2009. (II.28.) Önkormányzati rendeletét 
az 
 

Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2008. 
(II.14.) rendelet módosítására 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette Szegvár Nagyközségi Önkormányzat és 
intézményei 2009. évi költségvetését (4. sz. melléklet). 
Megkérdezte Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezetőt, van-e kiegészítenivalója 
az anyaggal kapcsolatban? 
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Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, a bizottságok javaslatait 
írásba foglalta, melyet a képviselő-testület részére átadott. A kiegészítés mellé 
csatolta az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási, valamint a  2009. évi 
likviditási tervet.  
 
Gémes László polgármester felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
javaslatát. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, a bizottsági ülésen felmerült kérdésekre 
megkapták a választ. A bizottság megállapította, hogy az önkormányzat továbbra is 
él a pályázat adta lehetőségekkel. Az írásos előterjesztést elfogadásra javasolta a 
bizottság.  
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság elfogadásra 
javasolta a 2009. évi költségvetést. 
 
Szabó Tibor bizottsági tag elmondta, a Pénzügyi Bizottság írásba foglalta az 
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről a véleményét. A bizottság a 
kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolta az anyagot.  
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. 
évi költségvetését. A felmerült kérdésekre megkapták a választ a gazdálkodási 
osztályvezetőtől. A kiegészítésekkel együtt a bizottság elfogadásra javasolta az 
anyagot. 
 
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági tag elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetését – a 
kiegészítésekkel együtt – elfogadásra javasolta.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a bizottsági elnökök ismertetését és átadta 
a szót Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgálónak. 
 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló tisztelettel köszöntötte a képviselő-
testületet. Mint ismeretes, az önkormányzatok 2009. évi költségvetésével kapcsolatos 
egyeztetések több fordulóban történtek. A jelenlegi gazdasági helyzet nagy 
problémát és bizonytalanságot okoz minden önkormányzatnak. A költségvetés 
készítése során a működés és felhalmozás egyensúlyát meg kellett tartani. Az 
ÖNHIKI pályázat szigorú feltételeket szab. Számtalan önkormányzat nem tud 
megfelelni a feltételeknek. Nem véletlen, hogy az önkormányzat – egyéb pályázatok 
tekintetében is – keresi a lehetőséget támogatásra. A fajlagos mutatószámok a 
központi költségvetésben rendkívül lecsökkentek. A 2009. évi költségvetést csak 
működési hitellel tudta az önkormányzat – a mérleg egyensúly megtartásával – 
megtervezni.  
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Tartalmazza Szegvár Kisebbségi Önkormányzat, valamint a közoktatási 
intézményfenntartó társulás költségvetését. Ismertette a 2009. évi költségvetés 
főösszege 958.370 eFt, ebből a működési hitel 59.471 eFt, míg felhalmozási hitel 
58.166 eFt. Az önkormányzat célja, hogy 2009-ben csökkentse működési hitelét. Az 
önkormányzatok egyre nehezebb helyzetben vannak, nagyon sok a bizonytalanság. 
Sok kérdés nyitott marad. 
Igazságtalanság, hogy jogalkotók olyan jogszabályokat alkotnak, amelyek ütik 
egymást. Pl. zenés rendezvények tartásakor, vagy házasságkötések alkalmával miért 
kell szerzői jogvédelmi díjat fizetni az önkormányzatnak? Mindig arra kell törekedni, 
hogy a legcélszerűbb formában, a leggazdaságosabban lássák el a kötelező 
feladatokat.  
A törvényalkotás bizonytalansága miatt egy valós, megalapozott, az előírásoknak 
mindenben megfelelő költségvetést nagyon nehéz elkészíteni.  
A rendelet-tervezetet, az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetését 
megfelelőnek találja, azt elfogadásra javasolta. 
 
Bába Miklós képviselő megkérdezte, az önkormányzat törvényességi felügyeletét 
milyen szerv látja el?  
 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló elmondta, jelenleg a törvényességi 
felügyelet ellátására nem jelöltek meg más szervet. Az Államigazgatási Hivatalhoz 
továbbra is lehet kérdésekkel fordulni. 
 
Bucsányi László képviselő elmondta, bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 
költségvetés csak egy koncepció marad. Megjegyezte, ilyen bizonytalanságban nem 
lehet tervezni.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló rendeletet – a kiegészítésekkel együtt – elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta 
 

2/2009. (II.28.)  
Önkormányzati rendeletét 

az 
 

önkormányzat 2009. évi költségvetéséről  
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igényét nyújtsa be, 
kézfeltartással jelezze.  
 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
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25/2009. (II.26.) KT. 
 
Tárgy: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 
 

Határozat 
 
 

A/ Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 17. § 
/1/ bekezdése és 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
támogatására.  
 
B/ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi: 
 
I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 4947 fő. 
II. a.) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl az alábbi részben 
önállóan gazdálkodó intézményeket tartja fenn: 

- Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ 
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

III. Az önkormányzat 
1. a 2008/2009. nevelési, illetve tanévben 

részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 
jogcím igénybevételéhez vállalt – 2008. évi költségvetési törvény 8. 
melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában 
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.  

2. a 2009/2010. nevelési, illetve tanévben 
részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 
jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet 
IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő 
szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott – 
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. 
 

IV. Az önkormányzat magánszemélyek és vállalkozások kommunális helyi 
adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a 
gazdálkodása során realizál. 
 
V. a.) Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 
92/A §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 
 



 8 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.  

 
 
 
 
 

4./ Napirendi pont 
 

Tájékoztató a Szegvári Cigány Kisebbségi Önkormányzatának tevékenységéről  
 
 
Gémes László polgármester javasolta, vegyék le napirendről a tájékoztatót, mivel a 
Szegvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke nem készítette el az anyagot és az 
ülésen sem jelent meg. 
 
Bucsányi László képviselő megkérdezte, az elnök jelezte-e, hogy nem fog megjelenni 
az ülésen? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a kisebbségi önkormányzat vezetője nem 
jelezte távolmaradását. Az utolsó pillanatig arra várt, hogy az elnök megtiszteli a 
képviselő-testületi ülést jelenlétével. 
 
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Szegvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalását vegyék le napirendről, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
26/2009. (II.26.) KT. 
 
Tárgy: Napirend módosítása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete írásos 
anyag hiányában, Varga Ferenc Szegvári Cigány Kisebbségi 
Önkormányzati elnök távolléte miatt levette napirendjéről a 
Szegvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatóját végzett 
munkájukról.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Varga Ferenc  
elnök 
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5./ Napirendi pont 
 

Egyéb előterjesztések 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételére kiírt pályázat benyújtására vonatkozó írásos anyagot (5. sz. 
melléklet). 
Az önkormányzat az új iskola felújítására nyújtana be pályázatot. A felújításba 
tartozna nyílászáró csere, hőszigetelés, villamos hálózat felújítása, világító testek 
cseréje, melyhez 20 % önerő szükséges. A maximum támogatás mértéke 20 millió 
forint. 
 
Kérte, aki egyetért a pályázat benyújtásával, az önerő biztosításával, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
27/2009. (II.26.) KT. 
 
Tárgy: Bölcsődék és közoktatási Intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint 
közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételére kiírt pályázat benyújtása 
 

Határozat 
 

 Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
az önkormányzati miniszter 8/2009 (II.26) ÖM rendelete alapján a 
bölcsődék és közoktatási Intézmények infrastrukturális fejlesztése, 
valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételére 
kiírt pályázat benyújtásához. 
A támogatás lehetőséget teremtene iskolai feladatot ellátó 
intézmény esetében a faladat ellátási hely épületével kapcsolatos 
elemi infrastruktúra- fejlesztésére, korszerűsítésére, 
akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre, valamint 
eszközbeszerzésre. 
A támogatás célja a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános 
Iskola Új Iskola épületében a vizes blokk felújítása, nyílászárók 
kicserélése, valamint korszerű hőszigetelés és külső vakolás. A 
Mártélyi Iskola a támogatásból kívánja az iskola vizesblokkjának 
korszerűsítését kivitelezni. A pályázat lehetőséget biztosítana az 
alsó tagozatos tanulók korszerűbb feltételek mellett történő 
oktatására. 
A támogatás vissza nem térítendő, előfinanszírozott: Mértéke 
maximum bruttó 20 millió forint, a támogatás mértéke az összes 
elszámolható költség 80%-a. 
A Forray Máté Általános Iskola esetében a bruttó beruházási 
költség: 20.749.750,- Ft, az önerő mértéke: 4.149.500 Ft, melynek 
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forrása: Szegvár Nagyközség Önkormányzat 2009. évi  
költségvetésében pályázati önerőként előirányzott  céltartalék.. 
A Mártélyi Iskola esetében a bruttó beruházási költség: 4.250.250,- 
Ft, melynek önereje 850.050,- Ft, melyet  Mártély Község 
Önkormányzata biztosít. 
A pályázat beadási határideje: 2009.április 3. 
Beadás helye: Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Határidő: 2009.április 3. 
 
Felelős: Gémes László 
 
Határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gaz. osztályvezető, Huszka Anita projektfelelős 

 
 
 

Gémes László polgármester előterjesztette az egyesületek, civil szervezetek, 
közösségek támogatására vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet).  
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
A polgármester kérte, aki egyetért a pályázat kiírásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
28/2009. (II.26.) KT. 
 
Tárgy: Sport és egyéb civil támogatási keretre pályázat kiírása 
 

Határozat 
 

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
2/2009.(II.26.) önkormányzati rendeletében elfogadott sport, egyesületi, 
civil szervezetek, közösségek támogatási keretének felhasználására   
pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
 
„Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  2009. évben is 
támogatni kívánja a településen működő  sportszervezeteket, 
egyesületeket, civil szervezeteket és helyi közösségeket. 
 
A támogatás elnyerésére a képviselő-testülethez címzett  pályázatot kell 
benyújtani. 
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A pályázatnak tartalmaznia kell:  
a.) a pályázó adatait (nevét, székhelyének címét), 
b.) a szervezet rövid bemutatását, a településen eddig végzett tevékenységét, 
c.) a bejegyzési okirat másolatát, 
d.) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el 

kíván látni, 
e.) a d.) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, és 

az önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, 
f.) a d.) pontban meghatározott tevékenység végzéséért felelős személy 

megnevezését, elérhetőségét. 
 
Azok a szervezetek, amelyek az elmúlt évben már támogatásban részültek, 
csatolják a pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról szóló 
igazolásaikat, beszámolójukat. 
 
Az elszámolásnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó adatait, 
- a pénzügyi támogatást megítélő képviselő-testületi határozat számát, 
- a kapott pénzügyi támogatás összegét és időpontját,  
- a pályázatban meghatározott célt és a ténylegesen megvalósított 

feladatokat, tevékenységet, 
- a pénzügyi támogatás felhasználására vonatkozó bizonylatok másolatát, 
- a pályázatért felelős személy aláírását, elérhetőségét. 

 
A pályázatok beadási határideje: 2009. március 16. 
 
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell leadni. 
 
A pályázatok elbírálására a 2009. április 9-én tartandó képviselő-testületi 
ülésen kerül sor.” 
 
A pályázatok eredményéről minden pályázó a képviselő-testületi ülést 
követően, határozat formájában értesül. 
 
2. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a 
pályázat  Szegvári Naplóban, Szegvár honlapján történő megjelentetése 
érdekében. 
 
3./ A képviselő-testület felkérte a  Pénzügyi Bizottságot és az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottságot, hogy  a beérkező pályázatokat, 
elszámolásokat tekintse át,  és tegyen javaslatot  a 2009. évi támogatási 
összegekre.  
 
Határidő:  pályázati kiírás megjelentetésére: azonnal 
               előterjesztés elkészítésére: 2009. március  27. 
Felelős:     jegyző, bizottsági elnökök 
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A határozatot kapják: Gyömbér Ferencné jegyző, Bárány Józsefné a 
Pénzügyi Bizottság elnöke, Lukács Istvánné az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 
 

 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a szociális Önkormányzati rendelet 
módosítására tett javaslatot (7. sz. melléklet). 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a méltányos ápolási díj feltételeit a szociális 
törvény keretei között a képviselő-testület határozhatja meg. A méltányossági ápolási 
díj feltételeként az egy főre eső jövedelem évek óta nem változott. Az Egészségügyi, 
Szociális és Segélyezési Bizottsággal egyetértve kérte, hogy tegyenek különbséget az 
ápoló és az ápolt családjában lévő jövedelem mértékére.  
Idén az öregségi nyugdíjminimumot nem emelték. Azok az idős, beteg emberek, aki 
tavaly jogosultak voltak közgyógyellátásra, ettől elesnek. A 2009. évi költségvetést ez 
nem érinti, előreláthatóan többletkiadást az önkormányzatnak nem jelent. A 
rendelet-tervezet tartalmaz szociális étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra 
vonatkozó intézményi térítési díj megállapítást. A szociális törvény utal a 
szolgáltatási önköltség kiszámítására. A térítési díjat március 1-ig meg kell határozni. 
A számításokat képlet alapján végezték. A házi segítségnyújtás tekintetében a 
számítást ugyan így kell elvégezni.  
 
Vélemény, hozzászólás a rendelet módosításával kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a szociális rendelet módosításával – a szóbeli 
tájékoztatás -  és az előterjesztés alapján egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta 
 

3/2009. (II.28.)  
Önkormányzati rendeletét 

a 
 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló – többször módosított 
13/2000. (III.29.) Ör. módosítására 

 
 
Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a mai napon 
jelent meg a Magyar Közlönyben a létszámcsökkentések ellentételezésére vonatkozó 
pályázat. Megkérte a képviselő-testületet, hozzon határozatot arról, hogy az elmúlt 
évben a polgármesteri hivatalt érintő létszámcsökkentés kapcsán a pályázatot adják 
be. A következő testületi ülés április 9-én lesz, viszont az első forduló beadási 
határideje április 10-e, ezért lenne szükség az erre vonatkozó testületi döntésre. Kérte 
a képviselő-testület állásfoglalását és azt, hogy hatalmazza fel az önkormányzat 
vezetőit a pályázat előkészítésére és benyújtására.  
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Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a pályázat benyújtásával, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
29/2009. (II.26.) KT. 
 
Tárgy: Létszámcsökkentési pályázat benyújtása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. 
október 30-án megtartott ülésén a 184/2008. (X. 30.) KT. számú 
határozatában a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról 
döntött. 
 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek létszámát 2008. november 
10.  napjától 1 fővel csökkentette. 
 
A képviselő-testület utasította a jegyzőt a létszámleépítéssel 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére, erről a képviselő-
testületet – a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére kiírt 
pályázat benyújtása érdekében – tájékoztassa.  
 
Megtörtént egy fő köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának 
felmentéssel való megszüntetése 2008. november 10. napjától. 
Felmentési ideje 8 hónap, 2009. július 10. napjáig tart, végkielégítése: 5 
havi illetménynek megfelelő összeg.  
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik 
arról, hogy  fenntartói körén belül - az önkormányzat költségvetési 
szerveinél és polgármesteri hivatalánál -  a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
Továbbá nyilatkozik arról, hogy az intézmény tevékenységi körébe 
tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú 
ellátást a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja.  
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2008. 
évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú 
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mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében  e munkavállaló 
után támogatásban nem részesült.  
 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
nyújtson be pályázatot a helyi önkormányzatok és a többcélú 
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2009. 
(II. 20.) ÖM rendelet alapján.   
 
Határidő:  2009. április 10-i   benyújtási határidő 
Felelős:     Gémes László polgármester, 
            Gyömbér Ferencné jegyző. 
 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér 
Ferencné jegyző,   Váradi Jánosné gazd. osztályvezető,  Nagy 
Lászlóné személyzeti főmunkatárs. 

 
 
 
 
Bucsányi László képviselő elmondta, több lakos nehezményezi, hogy az orvosi 
rendelő és a gyógyszertár között nincs parkoló kialakítva. Kérte annak kialakítását, 
amennyiben erre pályázati lehetőség nyílik.  
 
Bába Miklós képviselő köszönetét fejezte ki a Bem utcai csatorna kialakításáért. 
 
Lukács Istvánné bizottsági tag ismertette a március 15-i ünnepi programot és ezúttal 
meghívta a képviselő-testületet a koszorúzásra és az ismertetett programokra.  
 
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési 
Bizottság tagja bejelentette, hogy bizottsági tagságáról március 1-jétől – a választási 
ciklus végéig – lemond. Indoklásul elmondta, hogy a közeljövőben megszületik 
kisbabája, és a bizottsági tagsággal járó feladatokat nem tudja vállalni.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
bizottsági tagságáról való lemondásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
 
30/2009. (II.26.) KT 
 
Tárgy: Dr. Vigh-Molnár Henriett  bizottsági tagságról való lemondása. 
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Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
vette Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő lemondását – a választási 
ciklus végéig -  az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság 
tagságáról, illetve elnök-helyettesi posztjáról. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Vigh-Molnár 
Henriett képviselő, Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök, Gyömbér 
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazd. osztályvezető 
 

 
 
Gémes László polgármester Bába Miklós képviselőt javasolta az Egészségügyi, 
Szociális és Segélyezési Bizottságba új tagként, egyben a bizottság elnök-
helyettesének.  Megkérdezte Bába Miklós képviselőt, elvállalja-e a tagságot?  
 
Bába Miklós képviselő megköszönte a bizalmat, elmondta, a tagságot vállalja. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
31/2009. (II.26.) KT 
 
Tárgy: Bába Miklós képviselő megválasztása a Egészségügyi, Szociális és Segélyezési 
Bizottságba. 
 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Egészségügyi, Szociális és Segélyezési bizottság tagjának, illetve 
elnök-helyettesének Bába Miklós települési képviselőt 
megválasztotta. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Bába Miklós 
képviselő, Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Váradi Jánosné gazd. osztályvezető 

 
 
 
Gémes László  polgármester  tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy  elkészült 
a  „Szegvár szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének 
megvalósítása” című KEOP 1.2.0./2008-0088 jelű pályázat közbeszerzéséhez az 
Ajánlati dokumentáció. Az anyagot  a Lucsik  és Társa Kft. készítette el, melyet  
ismertetett. Ez egy szakmai anyag, melynek összeállítása különös szakértelmet 
igényel. A közbeszerzési szabályzat szerint az ajánlatkérő: Szegvár Nagyközség 
Önkormányzata.  Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. 
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Az ajánlati felhívással kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  a 
polgármester kérte, aki egyetért az ajánlati felhívással, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
32/2009. (II.26.) KT 
 
Tárgy:  Szennyvízberuházás közbeszerzésének Ajánlati dokumentációja. 
 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Szegvár 
szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének 
megvalósítása” című KEOP 1.2.0./2008-0088 jelű pályázat 
közbeszerzéséhez elkészített Ajánlati dokumentációt a jelen 
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a további 
intézkedések megtételével. 

 
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Lucsik és 
Társa Kft.  Lucsik János ügyvezető igazgató Budapest, Bajza u. 54.  

 
 
Gémes László polgármester személyt érintő ügyek megtárgyalásának folytatására 
javasolta a zárt ülés elrendelését. Kérte, aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 

33/2009. (II.26.) KT 
 
Tárgy: Zárt ülés elrendelése. 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete személyt 
érintő ügyek megtárgyalásának idejére elrendelte a zárt ülést.  

 
Kmft. 

 
Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 

Bába Miklós    Lukács Istvánné 
képviselő, jkv. hitelesítő 


