
Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. március 31-én tartott 
rendkívüli nyílt üléséről.                
 
Jelen voltak:  Gémes László polgármester 
  Bárány Józsefné képviselő 
  Bucsányi László képviselő 
  Kovács Béla képviselő 
  Lukács Istvánné képviselő 
  R. Nagy Mihály képviselő 
  Tóth Lászlóné képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 
 

 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, a képviselő-testületi ülést 
megnyitotta. Elmondta, néhány fontos kérdésben kell döntenie a képviselő-
testületnek, ezért hívta össze a rendkívüli ülést. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte 
Kovács Béla és R. Nagy Mihály képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők 
személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 
37/2009. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Kovács Béla és R. Nagy Mihály 
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. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
38/2009. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

 
Határozat 

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

NAPIRENDI PONTOK: 
 
1./ Település Pályázat Előkészítő Alap   Gémes László 
       2009. évi pályázat benyújtása   polgármester  
 
2./ Alapfokú Művészeti Iskola     Gémes László 
       további működése     polgármester 
      
3./ Egyéb előterjesztések 
 
 

Gémes László polgármester ismertette a Település Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi 
pályázat benyújtására vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet).  Elmondta, az 
önkormányzat az elnyerhető támogatásból kívánja a Szegvár-Mártély ÁMK Forray 
Máté Általános Iskola új épületének átépítési terveit, illetve a polgármesteri hivatal 
felújítási terveit megvalósítani. Ismertette az elképzeléseket. A felújításokra kért 
árajánlatokat, a pályázat összes költsége 2.573.000 Ft lenne, mely 80 %-ban 
támogatott.  
 
Bucsányi László képviselő nem tartja jó ötletnek a hivatal tetőterében lakások 
kialakítását.  
 
Gémes László polgármester kérte a képviselőket, tegyenek más javaslatokat.  
 
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, a bevételre törekedni kell.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, nagy szükség van az irattár kialakítására.  
 
Kovács Béla képviselő véleménye szerint szükség van bérlakásokra. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az írásos előterjesztéssel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
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1./ Napirendi pont 
 

Alapfokú Művészeti Iskola további működése 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
39/2009. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: Település Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi pályázat benyújtása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Település Pályázat Előkészítő Alap által 2009. évben kiírt támogatási 
pályázat benyújtásához az alábbi témakörben: 
 

- A Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskola Új Iskola 
épületének felújítási terveinek elkészítésére 

- A Polgármesteri Hivatal felújítási terveinek elkészítésére. 
 
Az igényelt pályázati összeg: 2.058.400,-- Ft. A pályázat 
benyújtásához 20 % önrész biztosítása szükséges, amelynek összege: 
514.600,-- Ft. A pályázat összes költsége 2.573.000,-- Ft.  
 
A Képviselő-testület az önrészt az önkormányzat és intézményei 
2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26.) Ör. 6. számú 
melléklete szerinti felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. 
 
A pályázat beadási határideje: 2009. április 10. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 

 
 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a képviselő-testület december 15-én tárgyalta a 
Délkelet-Alföld Regionális hulladék gazdálkodási rendszer pályázatával kapcsolatos 
előterjesztést. A településenkénti határozatok meghozatalára azért van szükség, mert 
EU-s pályázatokhoz önerő saját forrás kiegészítésére pályázatot lehet benyújtani, 
ehhez azonban minden település önerőre vonatkozó határozatát be kell csatolni. 
Kérte a képviselő-testületet, ezzel kapcsolatosan hozza meg határozatát 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a pályázathoz szükséges önerő biztosítását 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
40/2009. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: KEOP-2.3.0/1F pályázathoz szükséges önerő biztosítása.  
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DAREH 
Társulás által benyújtott KEOP-2.3.0/1F kódszámú pályázat I. 
üteméhez szükséges önrészt, 70,-- Ft x 4997 fő (csatlakozáskor 
figyelembe vett lélekszám), azaz: 349.790,-- Ft összegben a  2009. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: a DAREH Társulás felé azonnal 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, DAREH Önkormányzati Társulás 
Orosháza. 

 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
41/2009. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: KEOP-2.3.0/1F pályázathoz szükséges önerő biztosítása.  
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 
DAREH Társulás által benyújtott KEOP 2.3.0/1F kódszámú pályázat 
II. üteméhez szükséges önrészt, 75,-- Ft x 4997 fő (csatlakozáskor 
figyelembe vett lélekszám), azaz: 374.775,-- Ft összegben a  2009. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: a DAREH Társulás felé azonnal 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, DAREH Önkormányzati Társulás 
Orosháza. 
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Gémes László polgármester elmondta, a zenét tanuló gyermekek részére szülői 
értekezletet tartottak, ahol elhangzott, hogy a zeneoktatás szeptembertől meg fog 
szűnni. Megjegyezték, mindez azért következik be, mert az önkormányzat az 
alapfokú művészeti iskolát nem támogatja kellőképpen. Tárgyalást folytatott az 
iskola vezetőjével. Véleménye szerint lehetőség lenne arra, hogy az önkormányzat 
átvegye az iskolát és jogutódként tovább működtetné. Az intézménynek egy 
alapítvány a fenntartója. Az iskola vezetője hajlandóságot mutatott arra, hogy az 
iskolát átadja az önkormányzat részére az alapítvánnyal együtt. Az igazgató nő 3 
millió forintért – néhány táncos ruhát is beleértve – átadná az alapfokú művészeti 
iskolát az önkormányzat részére.  
 
Kovács Béla képviselő elmondta, a művészeti iskola és a néptánc megmentése nem 
lehet kérdés. Az viszont komoly kérdés, hogy milyen forrásból tudja ezt az 
önkormányzat megtenni. 
 
Gémes László polgármester elmondta, az önkormányzat a forrást hitelből tudja 
biztosítani. Mérlegelni kell.  
 
Bucsányi László képviselő megkérdezte, van-e erre határidő? 
 
Gémes László polgármester elmondta, alapítványi forma tekintetében határidő a 
tanév vége. Önkormányzati fenntartás esetén a határidő március 31-e.  
 
Bárány Józsefné képviselő javasolta az alapítványi iskola átvételét, előtte azonban 
adóigazolást kell kérni tőlük.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
nevében tárgyalást folytasson az intézmény vezetőjével arról, hogy a „Furioso” 
Művészeti Alapítvánnyal együtt az Alapfokú Művészeti Iskola további működtetését 
az Önkormányzat  biztosítsa kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
42/2009. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: Szegvári Alapfokú Művészeti Iskola további működtetése 
 

Határozat 
 
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Polgármester szóbeli előterjesztése alapján a Szegvári 
Alapfokú Művészeti Iskola további működtetésére vonatkozó 
alternatívákat és az alábbi döntést hozta: 
 
A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy az 
önkormányzat nevében tárgyalást folytasson az intézmény 
vezetőjével arról, hogy a „Furioso” Művészeti Alapítvánnyal együtt  
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az Alapfokú Művészeti Iskola további működtetését az 
Önkormányzat  biztosítsa. 
 
A képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a tárgyalások 
eredményéről tájékoztassa a képviselő-testület. 
 
Felelős: Gémes László Polgármester 
 
A határozatot kapja: Gémes László Polgármester 
 

 
Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az új iskola 
felújításáról. A beruházás összköltsége 20.749.750 Ft, ebből a vállalt önerő 4.149.950,-- 
Ft. 16.600.000 Ft a támogatás. Tervezett munkák: hőszigetelés, nyílászáró csere, a 
tantermek laminálása, világítás korszerűsítés.  
 
Elmondta, sportpálya felújításra van pályázati lehetőség. Maximum 10 millió forintig 
lehet pályázni. Nyertes pályázat esetén sor kerülne a két pálya teljes körbekerítésére, 
kispadok készítésére, kapukon hálók lecserélésére. Lehetőség nyílna atlétika pálya 
kialakítására, a sportöltöző külső nemes vakolattal való ellátására, terasz újra 
burkolására, mosoda felújítására, járda kialakítására. Megjegyezte, egy új fűnyíróra is 
nagy szükség lenne.  
 
Tóth Lászlóné képviselő kérte a tornacsarnokban lévő két kapu hálócseréjét.  
 
Bucsányi László képviselő említést tett a pálya megvilágítására.  
 
Gémes László polgármester a biomasszás, központi távfűtő mű kialakításával 
kapcsolatban elmondta, a képviselő-testület február 12-i ülésén határozott a 
biomassza távfűtőmű előkészítésére beadandó pályázatról. A képviselő-testület  
kérte néhány tétel forintosítását, ami megtörtént a partner cég részéről.  A 
szerződésből a mellék-költségek kimaradtak, a projektmenedzsment és a tervezés 
költségét forintban, illetve euróban határozták meg. A projektmenedzsment költsége 
így összesen 4.469 euró + áfa, a tervezés 22.346 euró + áfa. 
 
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a biomasszára alapozott távfűtőműről szóló 
határozatot ez alapján módosítsák és a szerződést a kiegészítéssel együtt aláírja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
43/2009. (III.31.) KT. 
 
 
Tárgy:  Biomassza távfűtőműre KEOP  prioritású pályázat előkészítése. 
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Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biomassza 
távfűtőműre KEOP prioritású pályázat előkészítése tárgyú, 11/2009. 
(II. 12.) KT. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
A képviselő-testület a tervezés költségét 22.346 EURÓ-ban, a 
projektmenedzsment költségét 4.469 EURÓ-ban, összesen: 26.815 
EURÓ-ban fogadta el (nettó összeg). 
 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés 
aláírásával, a módosított szerződés szerinti összeg biztosításával a  
2009. évi költségvetésben. 
 
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Váradi 
Jánosné gazd. osztályvezető. 
 

 
Gémes László polgármester kérte a határozathozatalt a  sportlétesítmény 
felújításával kapcsolatban, aki egyetért a  pályázat benyújtásával kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
44/2009. (III.31.) KT. 
 
Tárgy: Sportlétesítmény felújítására pályázat benyújtása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester szóbeli előterjesztése alapján megtárgyalta a helyi 
önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények 
felújításának támogatására vonatkozó javaslatot. 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Sporttelep felújítására pályázatot nyújt be 15/2009. 
(III. 17.) ÖM rendelet alapján. 
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mely önerőt 
nem igényel.  
 
A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a pályázat 
előkészítésével és benyújtásával. 
 
Felelős: Gémes László polgármester. 
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Határidő: 2009. április 24. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazd. osztályvezető,  Huszka Anita projekt-felelős.  
 

 
 
 
Gémes László polgármester személyt érintő ügyek megtárgyalásának folytatására a 
zárt ülést  elrendelte.  
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete személyt érintő ügyek 
megtárgyalásának idejére  zárt ülésen folytatta munkáját.   
 
 
 

Kmft. 
 
Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 

Kovács Béla    R. Nagy Mihály 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 


