
Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én 
tartott nyílt üléséről.                
 
Jelen voltak:  Gémes László polgármester 
  Bába Miklós képviselő 
  Bárány Józsefné képviselő 
  Bucsányi László képviselő 
  Csatordai Ferenc képviselő 
  Kovács Béla képviselő 
  Lukács Istvánné képviselő 
  Puskásné Halál Ágnes képviselő 
  R. Nagy Mihály alpolgármester 
  Szabó Tibor képviselő 
  Tóth Lászlóné képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 
Csurka Zoltánné óvodavezető 
 

 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes, a képviselő-testületi ülést 
megnyitotta. Puskásné Halál Ágnes képviselő jelezte késését. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkérte Kovács Béla és Tóth Lászlóné képviselőket. Kérte, aki a 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
118/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Kovács Béla és Tóth Lászlóné 
képviselőket bízta meg.  

 
 



 

 

2 

 

Gémes László polgármester ismertette az írásban kiadott napirendi pontokat (1. sz. 
melléklet). Javasolta, hogy a fő napirendi pontok tárgyalásakor a vízmű beszámolóját 
elsőként tárgyalja meg a testület. Kérte, aki a módosító javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
119/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

 
Határozat 

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

NAPIRENDI PONTOK: 
 

 
1./ A polgármester beszámolója a két ülés Gémes László 
       között történt eseményekről, fontosabb polgármester 
       intézkedésekről 
 
2./ Beszámoló a községi vízmű 2008. évi  Gémes László 
       üzemeltetési tapasztalatairól    polgármester  
 
3./ Beszámoló a 2009. évi költségvetés   Gémes László 
       I. féléves végrehajtásáról    polgármester 
 
4./ Egyéb előterjesztések 
 
 
 

1./ Napirend 
 

A polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről, fontosabb 
intézkedésekről 

 
 
Gémes László polgármester elmondta, július 14-én tartott a képviselő-testület 
rendkívüli ülést. Ismertette a faluban megrendezett nyári programokat, fesztiválokat, 
falunapot, melyek rendben lezajlottak. A tófesztiválnak ismét nagy sikere volt. 
Köszönetét fejezte ki a rendezvény szervezőknek a programok megszervezéséért, 
lebonyolításáért. Ellenőrzést végeztek a szennyvízcsatorna beruházás helyzetéről. A 
pályázatnak nagyon szigorú előírásai vannak, mindent komolyan be kell tartani. A 
fejlesztési bizottság munkatársaival napi szinten tartja a kapcsolatot. A benyújtott 
pályázatok egy részét elbírálták. Elmondta, nyertes pályázatok közé tartozik a 



 

 

3 

 

kerékpárút kiépítése, a térfigyelő rendszer bővítése, a Malom-köz útburkolat 
kiépítése, az óvoda nyílászáróinak cseréje.  
Elmondta, önkormányzati delegáció 36 gyermekkel baráti látogatást tett a 
lengyelországi Lewin Brzeski testvérvárosban. Úgy érzi, évről évre szorosabbá válik 
a testvérvárosi kapcsolat a két település között.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 11 fő.  
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az új iskola igazgató megkapta 
megbízását Pajkó Mihály Zsolt személyében, akit szeretettel köszöntött.  
 
 
Lukács Istvánné képviselő rövid tájékoztatást adott a falunapról. Megköszönte 
mindazok segítségét, akik a falunapi programok sikeres lebonyolításában részt 
vettek. Elmondta, a falunapi programok lebonyolítására a legalkalmasabb helyszín a 
sportpálya. Becslések szerint kb. háromezer ember vett részt ezen a napon. 
Elmondta, a Sport Kör 80 éves fennállását ünnepelte, ez alkalommal ünnepi 
megemlékezésre és díjak átadására  is sor került. Részletesen ismertette a falunap 
kiadásait és bevételeit. Javasolja, hogy a falunapi rendezvények a jövően is augusztus 
20-án kerüljenek lebonyolításra.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a tájékoztatást. Köszönetet mondott 
valamennyi szervezőnek.  Kérte, aki a két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
120/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy: A polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről, fontosabb 
intézkedésekről. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármester szóbeli beszámolóját a két ülés között történt 
eseményekről, fontosabb intézkedésekről. 

 
 
 
Gémes László polgármester felkérte Pajkó Mihály Zsolt iskola igazgatót, 
mutatkozzon be.  
 
Pajkó Mihály Zsolt iskola igazgató elmondta, Szegeden született, korábban aktív 
sportoló volt. Testnevelés-technika szakos, valamint testnevelő tanári diplomával 
rendelkezik, elvégezte a művelődésszervezői, valamint közoktatás vezetői szakot. 
2001. óta dolgozik a közoktatásban. Szegeden dolgozott szabadidő szervezőként. Az 
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igazgatói állás mellett szeretné továbbra is ellátni az óraadói feladatait, mivel jelenleg 
gimnáziumi osztályokat tanít.  
 
Gémes László polgármester megköszönte az iskolaigazgató bemutatkozását. 
 
Bucsányi László képviselő elmondta, az előző iskolaigazgató kinevezése után 
különböző problémák jöttek elő a szegvári általános iskolában. Az új igazgatóban 
csak a hibát találták, míg a végén lemondott. Azt szeretné, ha a szegvári iskolában a 
béke helyre állna. Véleménye szerint nem használ sem a gyerekeknek, sem az 
iskolának, sem az önkormányzatnak az, ha évenként váltják az igazgatók egymást. 
Hallotta, hogy néhány tanár rossz véleménnyel van a képviselő-testületről. Jó lenne, 
ha ezek megszűnnének. Úgy érzi, hogy Szegváron nincs pedagógus ellenes hangulat, 
véleménye szerint a szegvári pedagógusok becsületes emberek, jól végzik a 
munkájukat. Az új igazgatónak szeretne a képviselő-testület minden segítséget 
megadni azért, hogy békés, nyugodt légkör alakuljon ki.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a képviselő-testület minden segítséget megad 
ugyan úgy az új iskola igazgatónak, mint a réginek. A múlt hibáiból mindenki 
tanulhat, a tantestület nyitott minden újra. Véleménye szerint az esetleges 
problémákat az iskolaigazgató meg fogja tudni oldani. Reméli, hogy a későbbiekben 
nem kell a képviselő-testületnek hasonló problémákkal foglalkozni.  
 
 

2./ Napirend 
 

Beszámoló a községi vízmű 2008. évi üzemeltetési tapasztalatairól 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a községi vízmű 2008. évi üzemeltetési 
tapasztalatairól szóló beszámolót (2. sz. melléklet). 
Üdvözölte az AQUAPLUS Kft. képviselőjét, Tarnó Krisztinát és megkérdezte, van-e 
kiegészítése az írásos anyaggal kapcsolatban?  
 
Tarnó Krisztina, az AQUAPLUS Kft. képviselője elmondta, nem kívánja kiegészíteni 
az írásos anyagot.  
 
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket a 
beszámolóval kapcsolatban.  
 
Bába Miklós képviselő megjegyezte, egyenletes teljesítményt nyújt a vízszolgáltató.  
Olvasott az anyagban a túlfolyási veszteségről. Ez számításai szerint 5-600 ezer 
forintot jelent.  A torony gépház javítását már korábban el kellett volna végezni. 
Kifogásolta, hogy az üzemeltető legalább 1 év garanciát sem adott a szolgáltatásra. 
Örül annak, hogy a Kft. ezt a problémát meg kívánja oldani.  
 
Tarnó Krisztina, az AQUAPLUS Kft. képviselője elmondta, a veszteség éves szinten 
3 alkalommal jött össze. Egy éjszaka alatt 1600 m3 víz folyt el. A rendszert 
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felülvizsgáltatták, ezért került az előterjesztés a jelenlegi testületi ülésre. A garanciára 
rá fog kérdezni és arról tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a választ és átadta a szót a bizottságok 
elnökeinek.  
 
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság a községi vízmű 
2008. évi üzemeltetési tapasztalatairól szóló írásos beszámolót tárgyalta, azt 
elfogadásra javasolta.  
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság a vízmű beszámolóját elfogadásra javasolta. 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. 
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság a vízmű 
beszámolóját elfogadásra javasolta. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
a vízmű 2008. évi üzemeltetési tapasztalatairól szóló írásos beszámolót megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolta. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a vízmű 2008. évi üzemeltetési tapasztalatairól 
szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
121/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a községi vízmű 2008. évi üzemeltetési tapasztalatairól. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az 
AQUAPLUS Kft. által üzemeltetett helyi víziközmű 2008. évi 
üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolóját megtárgyalta, azt 
elfogadta. 
 
A határozatot kapja: AQUAPLUS Kft. Sándorfalva, Gémes László 
polgármester, Pappné Muzsik Renáta főelőadó. 

 

 
 
 
Gémes László polgármester megköszönte az AQUAPLUS Kft képviselőinek a 
megjelenést.  
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Gémes László polgármester előterjesztette a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. 
(II.26.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot (3. sz. melléklet). Felkérte a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát. 
 
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság az önkormányzati 
rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta.  
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati rendelet 
módosítását az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság az önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
írásos anyagot tárgyalta, azt elfogadásra javasolta. 
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az 
írásos anyagot, az önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést  
elfogadásra javasolta. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
az írásos előterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. 
(II.26.) Ör. módosítására vonatkozó rendeletmódosítást elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta  
 

10/2009. (VIII.27.) 
Önkormányzati rendeletét 

a 
2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (II.26.) Ör. módosítására 

 
 
 
 
 

3./ Napirend 
 

Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról 
 
Gémes László polgármester megkérdezte Váradi Jánosné gazdálkodási 
osztályvezetőt, van-e kiegészíteni valója az anyaggal kapcsolatban?  
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, az anyag 41. oldalán a 
szegvári általános iskola létszámára vonatkozó két utolsó mondatot törölni kell. A 43. 
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oldalon, a működési kiadások első sorában pedig az összeg eFt-ban értendő. A 
hitelállomány az előző évről 63 millió forint, 2009. évi teljesítés 17.521 eFt. Ismertette 
a felhalmozási hitelt a táblázat szerint.  
Elmondta, a rendelet mellékleteinek megfelelően a táblázatokat csatolta az anyaghoz. 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló értékelte a 2009. évi költségvetés I. féléves 
végrehajtásáról szóló beszámolót, és azt elfogadásra javasolta.  
 
Gémes László polgármester átadta a szót a bizottságok elnökeinek. 
 
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
anyagot, a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolta. Tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy a könyvvizsgáló természetesen ellenőrizte az I. 
féléves gazdálkodást, írásban megküldte a véleményét a beszámolóról, melyet 
elfogadásra javasolt. 
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Egészségügyi Bizottság az írásos anyagot elfogadásra javasolta. 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. 
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság a beszámolót 
elfogadásra javasolta.  
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
az anyag tárgyalásakor megállapította, hogy az önkormányzat és intézményei 
gazdálkodására a takarékosság és visszafogottság volt a jellemző. A gazdálkodási 
osztályvezető tájékoztatta a bizottságot arról, hogy eddig 21 millió forintot nyert az 
önkormányzat és intézményei pályázat útján. Vannak olyan pályázatok, amelyeket 
még ezután fognak elbírálni. Elmondta, az ÁMK létrehozása nagyon jó döntés volt.  
 
Gémes László polgármester megjegyezte, az áfa megemelése sok kiadást jelentett az 
önkormányzatnak. Az iskola és az óvoda minimális működését 51 %-kal támogatja  
az állam.  
 
R. Nagy Mihály alpolgármester megkérdezte, hogy a Szegvári Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat megtartotta-e ülését?  
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, a beszámolót elkészítette. A 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak tudomása volt arról, hogy a beszámolót meg 
kell tárgyalniuk, jelzés tőlük nem érkezett. Nem tud arról, hogy a Szegvári Cigány 
Kisebbségi önkormányzat megtartotta-e ülését. 
 
R. Nagy Mihály alpolgármester utalt a törvényes működésre. 
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Gémes László polgármester elmondta, a határidőket a Szegvári Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak is be kellene tartani. Megjegyezte, működési moráljuk az utóbbi 
időben megváltozott. 
 
Több kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2009. évi költségvetés I. féléves 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
122/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
szóló beszámolót annak részletes megtárgyalása után az alábbiak 
szerint fogadta el, illetve hagyta jóvá: 
 
A Képviselő-testület a 209. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
szóló beszámolót 528.158 eFt (50,61 %) bevételi, és 525.413 eFt (50,34 
%) kiadási előirányzat felhasználással a kiadott írásbeli előterjesztés 
szerint elfogadta. 
 
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. 
Törvény 17. § /1/ bekezdése és ugyanezen törvény 6. számú 
mellékletének 3. pontja szerint kiírt működésképtelen helyi 
önkormányzatok egyéb támogatása pályázatra támogatási igényt 
nyújt be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 15. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 

 
 
 

4./ Napirend 
 

Egyéb előterjesztések 
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Gémes László polgármester előterjesztette a vízmű kezelőépület vízelvezető-
csatorna cseréjére és az épület homlokzatának vakolat és kőpor javítására vonatkozó 
írásos anyagot (4. sz. melléklet). Elmondta, hogy az épület homlokzatának vakolata 
több helyen meglazult és leesett, ezért szükséges lenne az esőcsatorna rendszert 
kicserélni. Ismertette a felújítás költségeit. Az írásos anyag azzal módosulna, hogy az 
anyagköltség a koncessziós díj terhére történne kifizetésre. A munkálatokat a 
Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. végzi el.  
 
Kérdés, vélemény az elmondottakkal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az írásos előterjesztést az elhangzott 
módosítással elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
123/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy: Vízmű kezelőépület vízelvezető-csatorna cseréje és az épület homlokzatának 
vakolat és kőpor javítása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az AQUAPLUS Kft. Vízmű kezelőépület vízelvezető-
csatorna cseréjére és az épület homlokzatának vakolat és kőpor 
javítására vonatkozó megkeresését. 
 
Elfogadta az AQUAPLUS Kft-nek a kezelőépület teljes esőcsatorna-
rendszer cseréjének finanszírozására vonatkozó ajánlatát. A teljes 
csere a Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. árajánlata alapján bruttó 
89.440,-- Ft. 
 
A Képviselő-testület – az AQUAPLUS Kft. kérelme alapján – vállalta 
a kezelőépület homlokzat vakolat és kőpor javítási költségének 
finanszírozását, melyre bruttó 57.350,-- Ft vállalási áron tett ajánlatot a 
Szegvári Falufejlesztő Kft., forrásként a képviselő-testület a 
koncessziós díjat jelölte meg.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, AQUAPLUS Kft. 
Sándorfalva, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Pappné 
Muzsik Renáta igazgatási főelőadó. 

 
 
 
 
Gémes László polgármester ismertette a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi 
Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó 
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írásos előterjesztést (5. sz. melléklet). Elmondta, az alapító okiratokban történt 
változásokat törvény írja elő. Kérte, aki az írásos előterjesztést elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
124/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Alapító Okiratának és 
Társulási Megállapodásának módosítása.  
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 
Alapító Okiratának, valamint a Társulási Megállapodásának 
módosítását, melyet az előterjesztéssel megegyező tartalommal 
jóváhagyott. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
jegyzőkönyvi kivonat egy példányának megküldésével tájékoztassa a 
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Elnökét.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dél-alföldi 
Regionális Környezetvédelmi Társulás Elnöke Sándorfalva, 
Szabadság tér 1. sz., Pappné Muzsik Renáta főelőadó. 
 
 
 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Ternai Kft. Szegvár, Alkotmány u. 14/a. 
sz. közműellátás iránti kérelmét (6. sz. melléklet). Az önkormányzatot kb. 50-60 m 
fővezeték kiépítése érintené.  
 
Bába Miklós képviselő megjegyezte, az ipari víz felhasználás feltételeinek 
megteremtése a vállalkozó feladata. 
 
Gémes László polgármester elmondta, az önkormányzatot csak a gerincvezeték 
kiépítése érinti. Kérte, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
125/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy: Ternai Kft. Szegvár, Alkotmány u. 14/a. sz. közmű ellátás iránti kérelme. 
 



 

 

11 

 

Határozat 
 
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Ternai  Kft.  közmű ellátására vonatkozó kérelmét és 
az alábbi határozatot hozta:   
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vízvezeték 
kiépítésére vonatkozó árajánlat beszerzésével az AQUAPLUS Kft-
től. 
 
Az árajánlat ismeretében felhatalmazza a polgármestert a Ternai 
Kft. tulajdonosával való egyeztetésre a költségek viselése 
tekintetében.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Ternai Kft. 
Szegvár, Pappné Muzsik Renáta igazgatási főelőadó. 

 
 
Gémes László polgármester ismertette a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Mindszent várossal írásos előterjesztést (7. sz. melléklet). Mindszent város képviselő-
testülete kezdeményezte a társulási megállapodás felbontását. Kistérségi ülés 
napirendjén fogják tárgyalni ennek lehetőségét.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a szolgáltatás megszűnése óta jelentős 
idő telt el. Az ellátottak nem maradtak készülék nélkül, Szentes város 9 
jelzőrendszeres készüléket adott át az ellátottak részére.  
 
Gémes László polgármester elmondta, szeptembertől az ellátottság folyamatos lesz. 
Kérte, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
126/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mindszent várossal. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-
testületének kezdeményezését a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
működtetése tárgyában kötött Társulási megállapodás 2009. június 30. 
napjával – közös megegyezéssel – történő megszüntetésére. 
 
A képviselő-testület a 2004. február 19. napján kelt Társulási 
Megállapodást – közös megegyezéssel 2009. június 30. napjával 
megszünteti. 
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Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a 
készülékek további üzemeltetése érdekében való egyeztetésre és 
tárgyalásra. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Zsótér István 
polgármester Mindszent, Pintér Lászlóné EESZI vezető. 

 
 
 
Gémes László polgármester ismertette a Forray Máté Általános Iskola írásos 
előterjesztését.  A tantestület nem tudott döntés hozni arról, hogy iskolaotthonos 
formában folytatja-e az oktatást. A normatíva tekintetében kell a testületnek döntést 
hoznia. Átadta a szót Pajkó Mihály Zsolt iskola igazgatónak.  
 
Pajkó Mihály Zsolt iskolaigazgató tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületet. A 
mindennapos testnevelést a törvény szabályozza, melyet ennek a módszernek a 
bevezetésével tudnak megoldani. Ennek a finanszírozását sportegyesületen belül 
tudják megoldani. A normatíva igénylését nagyban befolyásolja a gyereklétszám. 
Amennyiben az első iskolaotthonos osztályt 28 gyermekkel indítják, a különbség a 
következő 4 hónapban 47 eFt plusz forrást jelentene. 28 db összecsukható ágy 
beszerzésére lenne szükség az intézményben, a többi feltétel mind adott arra, hogy a 
gyermekek délutáni pihenését tudják biztosítani. Ez egyszeri beruházást jelentene az 
intézményben. Elmondta, 1 fő rendszergazdára is szükség lenne.  
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, iskolaotthonos oktatásban már 2 nevelő 
dolgozott. Azok a gyermekek, aki iskolaotthonos oktatásban vettek részt, 
könnyebben beilleszkednek az iskolába. A gyerekek a házi feladatot az iskolában 
készítik el. Az iskolai foglalkozás a szülők válláról nagy terhet vesz le, kevesebbet 
kell a gyermektől otthon számon kérni, jobban tudnak rájuk figyelni.  
 
Gémes László polgármester úgy vélte, maga a módszer nem kérdéses, annál inkább 
az anyagi ráfordítás. A pedagógusok figyelemmel tudják kísérni, hogy mennyire 
terhelhető a gyermek. Szólt a belső szervezésről, a pedagógus létszámról. 
 
Pajkó Mihály Zsolt iskolaigazgató elmondta, egy főt mindenképpen fel kell venni. 
 
Bárány Józsefné képviselő kérte a forrás megjelölését. 
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, forrásként az általános 
működési céltartalékot lehet megjelölni. 
 
Gémes László polgármester javasolta az említett módszer alkalmazását legalább egy 
évfolyamon keresztül. Véleménye szerint nagy esély van arra, hogy jól fog működni.  
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Kérte, aki egyetért az elhangzottakkal kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
127/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár-Mártély ÁMK  Forray Máté Általános Iskolában iskolaotthonos 1. 
osztály indítása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az iskola igazgatójának kérését, amely az Új Iskola 1. 
osztályában az iskolaotthonos osztály beindítására vonatkozott és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A képviselő-testület támogatja az iskolavezetés azon szándékát, hogy 
az Új Iskola 1. osztályában iskolaotthonos osztály beindítására 
kerüljön sor a 2009/2010. tanévben.  
 
A plusz pedagógus létszámmal kapcsolatban a képviselő-testület a 
napközis ellátást igénylők száma és az indítandó csoportok száma 
alapján dönt.   
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazd. osztályvezető, Pajkó Mihály Zsolt iskolaigazgató. 
 

 
 
Bába Miklós képviselő elmondta, úgy hallotta, most derült ki, hogy a szegvári víz 
arzénes. 
 
Bárány Józsefné képviselő elmondta, eddig mindig a határérték alatt volt.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a médián keresztül is szeretné megnyugtatni 
a lakosokat, hogy Szegváron a vízminőség a legjobbak közé tartozik, iható, nem 
tartalmaz méreganyagot. Sok esetben kimutatásokat készíttetnek annak reményében, 
hogy az önkormányzatok vízminőség javításáért terveket rendeljenek meg magas 
összegekért. A tanulmányokért biztosítják a forrást, a kivitelezésre viszont már nem. 
Az elemzésekkel, a termékekből való mintavételekkel próbálják az embereket 
elriasztani. 
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök javasolta, hogy a nyári táborvezetők 
munkájáért mondjon köszönetet a képviselő-testület. Javasolta továbbá, hogy a jövő 
évi rendezvénynaptárban időponttal együtt szerepeljen a táboroztatás lehetősége.  
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Gémes László polgármester megköszönte a javaslatot és kérte a jelen lévő 
táborszervezőket, időben jelezzék a táboroztatás lehetőségét az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság irányába. A bizottság ennek ismeretében készíti és küldi ki a 
meghívókat a rendezvény naptár összeállításának tárgyalására. Megköszönte a  
tábort szervezők munkáját. Elmondta, a táboroztatás kezdeményezése nagyon 
fontos, ezeket a jövőben is éltetni kell. Az esetleges konfliktus helyzet kialakulásakor 
pedig szólni kell, meg kell beszélni a problémákat. A forrást az önkormányzat 
erejéhez képest biztosítja, a pályázati lehetőségeket kihasználva.  
 
Bucsányi László képviselő elmondta, többen sajnálattal vették, hogy a horgász tábor 
elmaradt, ez kb. 68 gyermeket érintett. A lakosok véleménye szerint ez azért történt, 
mert Szegváron pedagógus ellenes morál alakult ki. Véleménye szerint a tábor 
elmaradásával a gyermekek nyári élménytől lettek megfosztva.  
Elmondta, azt tapasztalta, hogy nagyon sok háznál hiányzik a házszám tábla, sok 
esetben még utcatábla is. Ezt a rendőrök is kifogásolták.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a házszám láthatósága fontos, kihelyezése a 
lakos érdeke is. Az utcák táblákkal megfelelően vannak jelölve. A felvetést meg fogja 
vizsgálni.  
 
Bába Miklós képviselő javasolta, hogy a polgármester a házszám láthatóságát tegye 
kötelezővé, jelöljön meg határidőt a házszámtáblák kihelyezésére, majd ellenőrizzék 
annak elvégzését.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a javaslatot elő fogja készíteni.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy a parlagfű irtás 
időpontja szeptember 12-e lesz. A környezetvédő akció keretében Szegvár települést 
választották ki helyszínül. Felnőttek és gyermekek egyaránt részt vehetnek a 
parlagfű irtásban. Védőfelszerelést mindenkinek biztosítanak.  
 
Lukács Istvánné képviselő örömmel nyugtázta, hogy a sportpálya és környéke 
nagyon szép és rendezett, az önkormányzat sok pénzt költött erre. 
 
Gémes László polgármester elmondta, ez nem csak idén volt így, hanem a korábbi 
években is. 
 
Lukács Istvánné képviselő kérte a polgármestert, adjon tájékoztatást arról, hogy az 
öregfalusi temetőben milyen munkálatok folynak. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a korábbi években is felmerült már az 
öregfalusi temető ravatalozója elé egy tető kiépítése. Erre szükség van mind az eső, 
mind a napsütés miatt. Jelenleg a terület betonozását végzik, a forrás biztosításával a 
tető kiépítésére is sor kerül, ha idén nem, akkor a jövő év tavaszán.  
Több jelzés érkezett már korábban is a csőszház rossz állapotáról mindkét temetőben. 
A koncepció készítésekor erre tervezni kell.  
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Lukács Istvánné képviselő megkérdezte, történt-e változás a MÁV menetrendben? 
 
Gémes László polgármester a MÁV nem küldött visszajelzést sem a menetrenddel, 
sem a vasúti átjáró felújításával kapcsolatban. A felújítás a MÁV kötelessége lenne. 
Ismételten fel fogja hívni a figyelmüket az útfelújításra.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a civil szervezetek közül a Horgász Egyesület 
kivételével megszületett a döntés a Falufejlesztő Kht. üzletrészének megvásárlására. 
A képviselő-testület határozathozatalát javasolta a Horgász Egyesület irányába, hogy 
a Kft-ben lévő üzletrészüket meg kívánja vásárolni.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
128/2009. (VIII.27.) KT. 
 
Tárgy:  Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit  
             Korlátolt Felelősségű Társaság civil tulajdoni része megvásárlásának   
             kezdeményezése a Szegvári Horgász Egyesülettől.  
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 104/2009. 
(VI. 17.)KT. határozatában kezdeményezte a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság civil szervezeti tulajdon jogának, üzletrészének 
megvásárlását a Szegvári Faluvédő és –Szépítő Közhasznú 
Egyesülettől, a Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők 
Egyesületétől, Szegvári Horgász Egyesülettől, „Kurca-völgye” 
Szegvári Környezet-, Víz- és Természetvédelmi Egyesülettől.  
 
Augusztus végén a Szegvári Horgász Egyesület kivételével 
megszületett a döntés az eladásról. 
 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a Horgász 
Egyesület Elnökével ismételten ismertesse megvásárlásra vonatkozó 
kezdeményezést és kérje annak elbírálását.   
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester  

 
 
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 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
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129/2009. (VIII.27.) 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 
 
 
 

Kovács Béla    Tóth Lászlóné 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


