
Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-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 
  Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 
Csurka Zoltánné óvodavezető 
Pintér Lászlóné intézményvezető 
Pajkó Mihály Zsolt iskolaigazgató 
Kovács Lajos főszerkesztő 
Kondacs Mihály ügyvezető 
Dr. Sipka Dénes fogorvos 
 

 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes, a képviselő-testületi ülést 
megnyitotta. Tóth Lászlóné, Puskásné Halál Ágnes és Bába Miklós képviselők 
jelezték, hogy később fognak érkezni az ülésre. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte 
Bárány Józsefné és R. Nagy Mihály képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők 
személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
138/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
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Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Bárány Józsefné és R. Nagy Mihály 
képviselőket bízta meg.  

 
 
Gémes László polgármester ismertette az írásban kiadott napirendi pontokat (1. sz. 
melléklet).  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
139/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

 
Határozat 

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

NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1.) Polgármester beszámolója a két ülés  Gémes László 
           között történt eseményekről, fontosabb polgármester 
     intézkedésekről 
 

          2.) Tájékoztató a Szegvári Falufejlesztő,  Kondacs Mihály 
     Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú  ügyvezető 
         Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság  
     munkájáról        
 
          3.) Beszámoló a polgármesterre átruházott  Gémes László 
               feladat- és hatáskörök gyakorlásáról   polgármester 

 
4.) Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK  Gémes László 
     Társulási Tanácsának és a Társulási  polgármester 
     Tanács tagjainak tevékenységéről 
 
5.) Tájékoztató a Civil Tanács munkájáról  Határné Bottyán Erika 
        Elnök 
 
6.) Közmeghallgatás időpontjának, napi-  Gémes László 
     rendjének meghatározása   polgármester 
 
7.) Egyéb előterjesztések  
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1./ Napirendi pont 
 

Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről szóló írásos beszámolót (2. sz. melléklet). Elmondta, az 
elmúlt testületi ülés óta sok minden történt. Az írásos anyagot azzal egészítette ki, 
hogy megérkezett a játszótéri játékok egy része, melyek most még a hivatal udvarán 
találhatók. A játékok a Réti-telepi játszótérre lesznek kihelyezve. A sebességmérő 
beszerzésére kiírt pályázaton nyert az önkormányzat. A sebességmérő készülékek 
felszerelését december elején elvégzik.  
 
Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Bucsányi László képviselő elmondta, a Mega Klub 2 alkalommal is túllépte a 
nyitvatartási időt. Megkérdezte, kértek-e erre engedélyt? 
 
Gémes László polgármester elmondta, egyetlen alkalommal sem kértek engedélyt a 
nyitvatartási idő hosszabbítására.  
Kérte, aki a két ülés között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
140/2009. (X.29.) 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. 

 
 
 

2./ Napirendi pont 
 

Tájékoztató a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és  
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról szóló 
tájékoztatót (3. sz. melléklet). Megkérdezte Kondacs Mihály ügyvezetőt, van-e 
szóbeli kiegészítése az anyaggal kapcsolatban? 
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Kondacs Mihály ügyvezető elmondta, a 3. sz. mellékletben javítást kell eszközölni, a 
Kft. által 2009. szeptember 30-ig kifizetett béreket tüntette fel. Az anyag tartalmát 
egyeztette a gazdálkodási csoporttal, az anyagban tévesen szerepel a május 31-i 
dátum. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az anyagot, átadta a szót Kovács Béla 
bizottsági tagnak. 
 
Kovács Béla bizottsági tag elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság részletesen tárgyalta az Kft. tájékoztatóját. A bizottság 
megállapította, hogy a Kft. létszámát indokolt lenne bővíteni. Elsősorban szakirányú 
végzettségű dolgozókra lenne szükség. A Kft-nek sok a feladata és külső 
megrendelése is van, ezáltal bevételeit tudja növelni. A tájékoztató alapján a 
bizottság átfogó képet kapott a Kft. működéséről. Az írásos anyagot a bizottság 
elfogadásra javasolta. 
 
Bucsányi László képviselő megjegyezte, a Kft. legnagyobb és leglátványosabb 
munkája jelenleg a kerékpárút építése. Megkérdezte, hány százalékos a kerékpárút 
kiépítettsége? 
 
Kondacs Mihály ügyvezető elmondta, a kerékpárút kiépítettsége kb. 20-30 %-os.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a pályázatok kiírása általában késve érkezik. 
A kerékpárút megépítésére benyújtott pályázatot augusztusban bírálták el, ezzel 
szemben a támogatási szerződés október végén érkezett. A beruházás határidejének 
módosítására van lehetőség. 
 
Bucsányi László képviselő megkérdezte, mikorra várható a kerékpárút befejezése? 
 
Kondacs Mihály ügyvezető elmondta, a további munkálatok végzése elsősorban az 
időjárástól függ. Tervei szerint a kerékpárút eddig megépített szakaszát december 
első hetében a Napkelet utcáig át tudják adni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a Kft-nél a létszám valóban kevés, ezzel 
kapcsolatban a következő héten megbeszélést fognak tartani. A koncepció készítése 
előtt a bizottsággal együtt meg kell beszélni, hogy a következő évben milyen 
feladatok várhatók és milyen létszámmal tudják azokat ellátni. Nagyon fontosnak 
tartotta az anyag 4. sz. mellékletét, mely az alapítás óta vásárolt nagy értékű gépek, 
berendezések listáját tükrözi. Megjegyezte, a Kht. újra alapítása sokakban 
ellenszenvet váltott ki. A jelenlegi Kht, illetve Kft. viszont nem úgy működik, mint a 
korábbi. Az elmúlt 2 év azonban azt is bizonyította, hogy a Kft. jelentős tárgyi 
eszközökkel gazdagodott.  A több, mint egy millió forint árbevétel és a nyertes 
pályázatok mellett 8.206.383 Ft-tal növelte a település vagyonát. Elmondta, a cég a 
várt reményeket beváltotta.  
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Bucsányi László képviselő hozzátette, azzal, hogy a Kft. megfelelő gépparkkal 
rendelkezik, jelentős megtakarítás érhető el.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a gépek egy része új, de vannak jó állapotban 
lévő használt gépek is, mellyel még hosszú éven át tudja a település érdekeit 
szolgálni.  
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, valóban azt látja, hogy a várt reményeket a Kft. 
beváltotta. Látja a közcélú munkások beilleszkedését. Elmondta, a Kft. a faluszintű 
rendezvényekbe is bekapcsolódik, segítséget nyújt a különböző programok sikeres 
lebonyolításában. Jelentős megtakarítás mutatkozott az óvoda, illetve idősek otthona 
épületének felújításánál azzal, hogy nem külsős cég volt a kivitelező. Gratulált a 
pozitív előrelépéshez.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a Kft. ügyvezetőjének az eddig végzett 
munkát és kérte, hogy tolmácsolja ezt a dolgozók felé. Kérte, aki a Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. munkájáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
141/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: Tájékoztató a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról. 

 
Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról szóló tájékoztatót, 
azt tudomásul vette.  

 
  A  határozatot kapja:  Gémes László polgármester, Kondacs Mihály  
                        ügyvezető igazgató. 
 
 

3./ Napirendi pont 
 

Beszámoló a polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a polgármesterre átruházott feladatok és 
hatáskörök gyakorlásáról szóló írásos anyagot (4. sz. melléklet). 
Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki a 
polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
142/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök 
gyakorlásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök 
gyakorlásáról szóló beszámolót, melyet elfogadott. 

    
        A határozatot kapja: Gémes László polgármester. 
 

4./ Napirendi pont 
 

Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK Társulási Tanácsának és a Társulási Tanács 
tagjainak tevékenységéről 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár-Mártély ÁMK Társulási 
Tanácsának és a társulási tanács tagjainak tevékenységéről szóló beszámolót (5. sz. 
melléklet). Elmondta, a képviselő-testület 2008. augusztus 28-án megtartott ülésén 
fogadta el a Szegvár-Mártély Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról 
szóló megállapodást, és megalapította a Szegvár-Mártély Általános Művelődési 
Központot. Írásos beszámolója Szegvár-Mártély ÁMK Társulási Tanácsának és a 
Társulási Tanács tagjainak tevékenységét foglalja össze. 
Kérdés, hozzászólás, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
Kérte, aki a Szegvár-Mártély ÁMK Társulási Tanácsának és a Társulási Tanács 
tagjainak tevékenységéről szóló írásos beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
143/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK Társulási Tanácsának és a társulási tanács 
tagjainak tevékenységéről. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szegvár-Mártély ÁMK Társulási Tanácsának és a 
Társulási Tanács tagjainak tevékenységéről szóló beszámolót és azt 
elfogadta. 

  A határozatot kapja: Gémes László polgármester  
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5./ Napirendi pont 
 

Tájékoztató a Civil Tanács munkájáról 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Civil Tanács munkájáról szóló írásos 
anyagot (6. sz. melléklet).  
 
Lukács Istvánné képviselő megjegyezte, a civilek nagy szerepet töltenek be a község 
életében. Javasolta, hogy a Civil Tanács tárgyalja meg, mi az, amit szeretnének 
beépíteni az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójába.  
 
Kovács Béla képviselő megkérdezte, milyen aktív a kapcsolat a civil tanács, az 
önkormányzat és a polgármesteri hivatal között? 
 
Gémes László polgármester elmondta, igen aktívnak mondható a kapcsolat olyan 
szempontból, hogy a civil tanács képviseli a civil szervezeteket (közösségi 
programok, őrzés-védelem, veszélyelhárítás). Kérte, aki tudomásul veszi a Civil 
Tanács munkájáról szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
144/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: Tájékoztató a Civil Tanács munkájáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Civil Tanács munkájáról szóló tájékoztatót, azt 
tudomásul vette. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester,  Határné Bottyán 
Erika Civil Tanács elnöke. 

 
 
 

6./ Napirendi pont 
 

Közmeghallgatási időpontjának, napirendjének meghatározása 
 

Gémes László polgármester elmondta, Szegvár nagyközség Önkormányzata 
általában november hónapban hívja össze a lakosságot közmeghallgatásra. 
Napirendi pontként javasolta a pályázatokról, az önkormányzat által ellátott 
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feladatokról szóló tájékoztatót, a szennyvízberuházás jelenlegi helyzetéről szóló 
tájékoztató megvitatását és az egyéb előterjesztéseket.  
Csatordai Ferenc képviselő javasolta, hogy a közmeghallgatáson essen szó a 
szemétszállításról. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a szemétszállítás költsége 2010-től jelentős 
mértékben emelkedni fog, viszont konkrétumokat még nem tud. Valós információ 
birtokában érdemes erről beszélni. A szentesi szeméttelepnek vélhetőleg 2009. 
december 31-ig lesz működési engedélye, tehát 2010. január 1-től oda szemetet nem 
lehet szállítani. Esélyt lát a működési engedély meghosszabbítására.  
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás időpontja november 17. napja, 
17.00 óra legyen és elfogadja a javasolt napirendeket, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
145/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közmeghallgatás időpontját 2009. november 17-én, 17.00 órában 
jelölte meg. 

Napirendi pontok: 

1.) Tájékoztató az aktuális pályázatokról 
2.) Tájékoztató az önkormányzat által ellátott feladatokról 
3.) Szennyvízberuházás jelenlegi helyzete 
4.) Egyebek 

 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a közmeghallgatás 
idejéről és napirendjéről az SZMSZ-ben meghatározott módon a 
lakosságot értesítse. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester 

 
 
 

7./ Napirendi pont 
 

Egyéb előterjesztések 
 

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság civil tulajdoni 
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részének megvásárlásával kapcsolatos írásos anyagot (7. sz. melléklet). Négy civil 
szervezet döntéshozó szerve megtárgyalta az ajánlatot, azt elfogadta, határozatba 
foglalta az eladási szándékot.  
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. A 
polgármester kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
146/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság civil tulajdoni részének megvásárlása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság civil szervezeti 
tulajdon jogának, üzletrészének megvásárlására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megvásárolja a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság civil szervezeti 
tulajdon jogát, üzletrészét a Szegvári Faluvédő és –Szépítő Közhasznú 
Egyesülettől, a Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők 
Egyesületétől, a Szegvári Horgász Egyesülettől, a „Kurca-völgye” 
Szegvári Környezet-, Víz- és Természetvédelmi Egyesülettől 
egyenként 570.000,-- Ft-ért, összesen 2.280.000,-- Ft-ért, melyet a 2009. 
évi költségvetés felhalmozási céltartaléka terhére biztosít.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződések aláírásával. 
 
2./ A képviselő-testület elfogadja a Kft. Társasági Szerződésének 
módosítását, egyben felhatalmazza a polgármester a Társasági 
Szerződés aláírásával.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, civil szervezetek elnökei, 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető.  

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a 2010. évi belső ellenőrzési terv 
összeállításához tett javaslatot (8. sz. melléklet).  
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Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. A 
polgármester kérte, aki a 2010. évi belső ellenőrzési terv összeállításához szóló 
javaslatot az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
147/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: 2010. évi belső ellenőrzési terv összeállításához javaslat. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § /6/ 
bekezdése alapján a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Belső 
Ellenőrzési Társulásától az alábbi témavizsgálatok elvégzését kéri 
2010. évre: 
 

- Kiszolgált ételadat mennyiségének ellenőrzése az étkeztetést végző 
intézményekben (ÁMK összes tagintézménye, EESZI) 

- Ápolási díj megállapításának, kifizetésének, visszaigénylésének 
vizsgálata 

- Közgyógyellátás megállapításának, kifizetésének vizsgálata 
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításának, 

kifizetésének vizsgálata 
- Házipénztár készpénzgazdálkodás ellenőrzése (ÁMK összes 

tagintézménye, Szegvár Művelődési Ház, Községi Könyvtár, 
Szegvári Polgármesteri Hivatal, EESZI) 

- Ki- és bejövő számlák alaki felülvizsgálata (szúrópróbaszerűen) 
(Polg. Hiv.) 

- Hitelek nyilvántartása (Polgármesteri Hivatal) 
- Kötelezettségvállalás dokumentálásának vizsgálata (ÁMK 

valamennyi tagintézménye, Polgármesteri Hivatal) 
 
A határozatról értesítést kap: Szentes Kistérség Többcélú Társulása 
Belső Ellenőrzési Társulása, Gémes László polgármester, Gyömbér 
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 

 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár nagyközség vízműve és 
csatornahálózata üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást (9. sz. melléklet). 
Elmondta, az Aquaplus Kft-vel kötött koncessziós szerződés 2010. január 31-én lejár. 
A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság részt vett egy 
vízmű üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatcserén.  
 
R. Nagy Mihály alpolgármester az önálló üzemeltetés lehetőségét javasolta.  
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Kovács Béla képviselő elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság részleteiben tárgyalta a vízmű üzemeltetésével 
kapcsolatos tájékoztatást. Elmondta, korábban már megfogalmazódott az önálló 
üzemeltetés lehetősége. Az eddig tapasztalatok azt mutatják, hogy a ráfordítás és az 
árbevétel gazdaságos lehet. A képviselő-testület megbízta a bizottságot azzal, hogy 
informálódjon az üzemeltetés lehetőségéről. Fábiánsebestyén községben tettek 
látogatást, ahol a település önállóan üzemelteti a vízművet. A bejáráson pozitív 
tapasztalatokat szereztek a vízközmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatban. A 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság az önálló 
üzemeltetés lehetőségét javasolta. 
 
Tóth Lászlóné képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 10 fő. 
 
Gémes László polgármester megkérdezte, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-
testület szándéknyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy a  vízmű üzemeltetését 
Szegvár nagyközség önállóan lássa el és annak lehetőségét kidolgozzák, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
148/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy:  Községi vízmű üzemeltetése. 

 
Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta a községi vízmű további üzemeltetési lehetőségéről 
szóló szóbeli előterjesztést  és szándéknyilatkozatot tett arra 
vonatkozóan, hogy az üzemeltetést a  saját tulajdonú KFT keretein 
belül valósítja meg.  
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a további 
előkészítő munkák elvégzésére.  
 
Felelős: Gémes László polgármester  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a „DAOP-2009-5.2.1.A- Belterületi 
csapadék- és belvízelvezetés” kiírt pályázat benyújtására vonatkozó írásos anyagot 
(10. sz. melléklet). Elmondta, a pályázat 90 %-os támogatási intenzitással bír, 10 %-os 
önerőt kell biztosítani, mely 3.709.437,-- Ft. 
 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
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Gémes László polgármester kérte, aki a belterületi csapadék- és belvízelvezetés 
pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
149/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: DAOP-2009-5.2.1.A- Belterületi csapadék- és belvízelvezetés pályázat 
benyújtása. 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a DAOP-2009-5.2.1.A- Belterületi csapadék- és 
belvízelvezetés pályázati felhívása szerint Szegvár Nagyközség 
belterületi csapadékvíz elvezetésére: a Kossuth, Széchenyi és Kórógy 
utcák vonatkozásában.  
 
A pályázat összes költsége 37.094.374,-- Ft, melyhez 10 % önerő 
biztosítása szükséges, melynek összege 3.709.437,-- Ft. 
 
A pályázatíró díja 300.000 Ft + áfa, amely a pozitív támogatási döntést 
követően kiállított számla ellenében 30 napon belül teljesítendő. Ezt 
az összeget a képviselő-testület a 10 %-os önerőn felül biztosítja.  
 
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 határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Pólya Sándor pályázati referens. 

 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézménynél a nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, az étkeztetés, családsegítés, 
valamint a gyermekjóléti szolgáltatások határozatlan idejű működési engedéllyel 
rendelkeznek. Azonban az ellátások egy határozatban kerültek kiadásra az akkori 
jogszabályoknak megfelelően. Az időközben megváltozott jogszabályi háttér okán a 
szolgáltatások működési engedélyét külön határozatba indokolt foglalni, ezért 
kérelmezni kell Szentes város jegyzőjénél a működési engedélyek kiadását. Mind a 
szociális, mind pedig a gyermekvédelmi törvény tételesen felsorolja, hogy milyen 
iratokat kell ezekhez becsatolni, többek között az ellátások szakmai programját is. Az 
intézményvezető elkészítette, illetve módosította ezeket a szakmai programokat. Az 
a javaslata, hogy ezeknek az elfogadását a képviselő-testület ruházza át az 
Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottságra. Kérte, hogy a szociális ellátásokról 
és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet ez alapján 
módosítsa a képviselő-testület.  
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A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a gyermekjóléti rendelet 
módosításával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta  
 

11/2009. (X.29.) Önkormányzati rendeletet 
 

a gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és természetbeni 
juttatásairól szóló 10/1998. (IV. 30.) Ör. módosítására 

 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a szociális rendelet módosításával, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta  
 

12/2009. (X. 29.) önkormányzati rendeletet 
 

a szociális ellátásokról és a szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
13/2000.(III. 29.) Ör. módosítására 

 
 
Tóth Lászlóné képviselő elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság munkatervében szerepel egy-egy – a bizottság 
tevékenységéhez kapcsolódó egyesület, szervezet munkájáról szóló beszámoló 
megvitatása. Az elmúlt bizottsági ülésen a Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
elnöke számolt be tevékenységéről. Bölcskei Molnár Zoltán részletesen tájékoztatta a 
bizottságot az egyesület munkájáról. 2 év múlva 100 éves lesz ez az egyesület, amely 
a legrégebbi ezen a településen. Nagyon sokat tesznek és dolgoznak a falu 
lakosságának biztonsága érdekében. Különböző eszközöket vásároltak, sok esetben 
az önerőt a tiszteletdíjuk fedezi. A bizottság javasolta, hogy a képviselő-testület  - a 
lakosság nevében – mondjon köszönetet a Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkájáért. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 
írásban mondjon köszönetet a Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
150/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy:  Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájának elismerése. 
 

Határozat 
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Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
vette a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Bizottság  elnökének ismertetését, mely szerint a bizottság 
tájékoztatót kapott  a Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
munkájáról.  A Bizottság és a képviselő-testület is elismeri és nagyra 
tartja azt a tevékenységet, amit a tűzoltók tesznek a településért.  
 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Szegvári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület  vezetőségének és tagságának a település és lakossága 
érdekében kifejtett munkáért. 
A további tevékenységükhöz jó egészséget és sok sikert kívánt. 
 
A határozat kapja: Gémes László polgármester, Bölcskei-Molnár 
Zoltán egyesületi elnök. 

 
 
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, a Malom u. felújítása megtörtént. Az 
út állagának megőrzése érdekében kérik a lakosok a súlykorlátozás bevezetését.  
 
Gémes László polgármester elmondta, megvizsgálja a súlykorlátozó tábla  
kihelyezésének lehetőségét.  
 
Bucsányi László képviselő megjegyezte, a Mega Klub rossz példát mutat azzal, hogy 
nyitvatartási időn kívül üzemel, a helyi önkormányzati rendeletet figyelmen kívül 
hagyva.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a Mega Klub működési engedélye a 
csongrádi önkormányzathoz tartozik. Önkormányzati rendelet be nem tartásáért 
Szegvár nagyközség feljelentést tehet, a szabálysértési eljárás Mindszenthez tartozik. 
Tudomása szerint minden egyes feljelentés alkalmával Mindszent önkormányzata 
bírság megfizetésére kötelezte az említett klubot. A klubnak lehetősége van a 
településen alkalmi nyitvatartásra engedélyt kérni, de ezt eddig még nem tette meg.  
 
Bucsányi László képviselő javasolta, amennyiben van rá lehetőség, vezessék be 
Szegváron is a szociális kártya rendszert. A kártyát csak az adott település 
kereskedelmi hálózatán keresztül lehet beváltani.  
 
Gémes László polgármester elmondta, jó ötletnek tartja a szociális kártya rendszer 
bevezetését olyan településeken, ahol nagy a valószínűsége annak, hogy a kapott 
segélyeket alkoholra és dohányárura költik.  A bizottság ismeri a szegvári családokat, 
meggyőződése, hogy a támogatás megállapításakor döntésük megalapozott. Szegvár 
lakosságára nem jellemző, hogy a kapott segélyt élvezeti cikkekre fordítsák. A 
kártyarendszer bevezetését mérlegelni kell és figyelembe kell venni annak 
költségvonzatát.  
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Lukács Istvánné képviselő kérte a képviselő-testületet, fejezze ki köszönetét 
mindazoknak a civil szervezeteknek, akik az október 23-i ünnepség lebonyolításában, 
szervezésében részt vettek. Kérte, hogy a Rozmaring dalkörnek, a Forray Máté 
Általános Iskola tanulóinak és felkészítő nevelőinek, valamint a kiállítóknak, a 
Művelődési Ház dolgozóinak mondjon köszönetet a képviselő-testület.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület  
mondjon köszönetet az október 23-i ünnepség lebonyolításában, szervezésében 
résztvevőknek, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
151/2009. (X.29.) KT. 
 
Tárgy: Köszönet az október 23-i községi ünnepségért. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét 
fejezi ki a községi október 23-i ünnepség szervezésében, 
lebonyolításában résztvevőknek, mellyel színvonalassá, méltóvá 
tették a rendezvényt.  

 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, több jelzés érkezett arról, hogy a lakóházakról 
hiányzik a házszámtábla. Megvizsgálta, hogy milyen jogi lehetősége van az 
önkormányzatnak ezen a területen. Az Országos Településrendezési és Építési 
követelményekről szóló rendelet röviden utal arra, hogy a telkek helyrajzi számát, 
illetőleg az épület házszámát a közterületről, illetőleg a magánútról jól látható 
módon fel kell tüntetni az erről szóló helyi önkormányzati rendelet szerint. A helyi 
önkormányzatokról szóló törvény alapján a képviselő-testületet a törvény által nem 
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá a törvény 
felhatalmazása alapján annak végrehajtására lehet önkormányzati rendeletet alkotni. 
Ennek a kormányrendeletnek a végrehajtására a szegvári önkormányzat nem 
alkothatna önkormányzati rendeletet. A lakóházak házszámmal való ellátására 
szükség van egészségügyi, illetve vagyonvédelmi szempontból. Közszolgáltatók is 
éltek már jelzéssel azzal kapcsolatban, hogy nem tudják beazonosítani az adott 
ingatlant. Ebből eredően kellemetlenségek érhetik az állampolgárokat. Lehetőség van 
arra, hogy névre szóló levélben kérje az önkormányzat a lakosokat arra, hogy 
ingatlanaikon a házszámot tüntessék fel. Kérte a képviselő-testületet, támogassa 
javaslatát. Elmondta, a felhívás esetleges eredménytelensége után alkothat a 
képviselő-testület önkormányzati rendeletet a házszámtáblák kihelyezéséről.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 11 fő.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság őszi bejárást végez. A bizottsági tagok már felosztották 
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egymás között az utcákat. Feladatként vállalták azt is, hogy feljegyezzék, mely 
ingatlanokon nincs házszám. Erről feljegyzés fog készülni. 
 
Bába Miklós képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 12 fő. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, üzemeltetőnek kérelmezni kell, amennyiben 23 
óra után nyitva akarja tartani a szórakozóhelyet. Van arra példa, hogy egy 
külterületen lévő vállalkozó rendszeresen nyújt be kérelmet hosszabbított 
nyitvatartásra. A hivatal rugalmasan kezeli ezen kérelmeket, az ügyfél az engedélyét 
1-2 nap múlva átveheti. Javasolta, hogy az önkormányzati rendeletből vegyék ki a 
külterületet.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a jegyző javaslatával, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal megalkotta  
 

a 13/2009. (X. 29.) önkormányzati rendeletet 
 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 8/2008. (III. 27.) Ör. módosítására 
 
 
Szabó Tibor képviselő távozott az ülésről, így a képviselők száma 11 fő. 
 
Gémes László polgármester elmondta, változás következik be a fogorvosi ellátásban 
Dr. Kovács Zsuzsanna fogorvos nyugdíjba vonulása miatt.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, korábbi ülésen is elhangzott már, hogy Dr. 
Kovács Zsuzsanna fogorvos nő praxisát el szeretné adni, ezt azonban a mai napig 
nem sikerült értékesítenie. A májusi testületi ülésen röviden vázolta, milyen 
megoldások várhatók a jövőre nézve a fogorvosi ellátásban. A testület akkor elvetette 
annak lehetőségét, hogy két fogorvosi praxist összevonjon. Szeptember 28-i 
dátummal írásos kérelem érkezett Dr. Kovács Zsuzsannától arra vonatkozóan, hogy 
a fogorvosi alapellátásra vonatkozó szerződésüket december 31. napjával 
felmondják. A májusi testületi ülésen szó volt arról is, amennyiben a praxist nem 
tudják eladni, akkor az visszaszáll az önkormányzatra. Azóta már több alkalommal 
tárgyalt Dr. Sipka Dénes fogorvossal, illetve a fogorvos nő férjével a továbbiakról.  
Doktor úr megjelent az ülésen, kérte a képviselő-testületet, hogy tárgyalják meg a 
további lehetőségeket. 
 
Gémes László polgármester átadta a szót Dr. Sipka Dénes fogorvosnak.  
 
Dr. Sipka Dénes fogorvos megköszönte annak lehetőségét, hogy személyesen 
kifejtheti álláspontját a témával kapcsolatban. OEP szerződéses fogászati körzetek 
presztízse nagyon elvesztette vonzerejét. Ezzel magyarázható, hogy a fogorvosnő 
nem tudta eladni a praxisát. A finanszírozás lényegesen lecsökkent. A lakosság 
fizetőképes rétege is egyre inkább szűkül. Úgy látja, hogy ekkora települést már egy 



 17 

fogorvos is el tud látni. Véleménye szerint a két praxist össze kellene vonni. 
Elmondta, vállalja a két körzet ellátását, viszont kérdéses számára a rendelőben a 
rezsi költség alakulása, mivel a fogászati rendelő kicsi. Kérte, hogy a rezsi költség – 
elsősorban a gázfűtés – ne emelkedjen tovább.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a rendelő fűtési rendszere nagyon rossz. Az 
elmúlt évben az önkormányzat pályázott fűtéskorszerűsítésre, de sajnos a pályázat 
nem nyert. El kell gondolkodni a kazáncserén.  
 
Dr. Sipka Dénes fogorvos elmondta, problémát jelent még a fogorvosi szék, mivel az 
a doktornővel közös.  
 
Bárány Józsefné képviselő elmondta, erről beszélni kell, mivel a fogorvosi széket a 
két fogorvos közösen lízingelte.   
 
Kovács Béla képviselő megkérdezte, a későbbiekben hogyan fog alakulni a rendelési 
idő? 
 
Dr. Sipka Dénes fogorvos elmondta, a rendelési időt az ÁNTSZ fogja meghatározni. 
Megpróbálja bevezetni az előjegyzést, a várakozási idő szabályozása végett.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki  egyetért azzal, Dr. Kovács Zsuzsanna 
doktornővel a fogászati alapellátásra vonatkozó megállapodást 2009. december 31. 
napjával felbontsa a képviselő-testület, és kezdeményezze az I. számú fogorvosi 
körzetre a működési engedély kiadását 2010. január 1. napjától, valamint a körzet 
ellátására helyettesítőként dr. Sipka Dénes fogorvossal  kössenek megállapodást 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
152/2009. (X. 29.) KT.  
 
Tárgy: 1. sz. fogorvosi körzet működtetése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szegvár nagyközségben működő 1. számú fogorvosi 
körzet további működtetésének kérdését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1./ A képviselő-testület tudomásul veszi a D-QUALITA Ipari-
Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság képviselőjének 
bejelentését az 1. sz. fogorvosi körzet fogászati ellátására vonatkozó - 
2005. június 1. napján megkötött – Megállapodás felmondását 2009. 
december 31. napjával. A képviselő-testület felhatalmazza a 
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polgármestert a Megállapodás felbontásával, az átadás-átvétel 
lebonyolításával. 
 
2./ A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a személyes 
ellátást nyújtó Dr. Kovács Zsuzsanna fogorvos a fogorvosi körzet 
működtetési jogát értékesíteni kívánta, azonban azt elidegeníteni nem 
tudta, működtetési joga 2009. december 31. napjával megszűnik, így 
az térítésmentesen Szegvár Nagyközség Önkormányzatára száll 
vissza.  
 
3./  A képviselő-testület kéri a D-QUALITA Bt-t, hogy 
kezdeményezze az ÁNTSZ Szentesi-, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi 
Intézeténél a részére egészségügyi szolgáltatásra jogosító Működési 
engedély visszavonását 2009. december 31. napjával, valamint a Dél-
alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád megyei 
Kirendeltségénél a finanszírozási szerződés felmondását 2009. 
december 31. napjával. 
 
4./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata (képviseletében Gémes 
László polgármester) kezdeményezi az. 1. számú fogorvosi körzetre 
egészségügyi szolgáltatásra jogosító Működési engedély kiadását 
2010. január 1. napjától az ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi, Kisteleki 
Kistérségi Intézeténél.   
 
5./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata az 1. számú fogorvosi 
körzetre személyes ellátás nyújtására helyettesítőként Dr. Sipka 
Dénes fogorvossal (orvosi pecsétszáma: 48061) köt megállapodást 
2010. január 1. napjától.  Dr. Sipka Dénes fogorvos helyettesítésére Dr. 
Pálmai Ildikó fogorvost kéri fel (orvosi pecsétszáma: 50630.) 
 
6./ A fentiek alapján Szegvár Nagyközség Önkormányzata 
kezdeményezi a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 
Csongrád megyei Kirendeltségénél az. 1. számú fogorvosi körzetre a 
Finanszírozási szerződés megkötését. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, D-QUALITA Bt. Dr. Kovács Zsuzsanna fogorvos, Dr. Sipka 
Dénes fogorvos, ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi 
Intézete, Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád 
megyei Kirendeltsége, Pintér Lászlóné intézményvezető, Váradi 
Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 

 
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a fogorvosi székkel 
kapcsolatosan hatalmazzák fel a tárgyalások folytatására, illetve az érték 
meghatároztatására, amit a képviselő-testület elé terjeszt.  
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
153/2009. (X. 29.) KT.  
 
Tárgy: Fogorvosi szék megvásárlásának előkészítése. 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Dr. Kovács Zsuzsanna fogorvos ½-ed 
résztulajdonában lévő fogorvosi szék megvásárlásának lehetőségét 
és felhatalmazta a polgármestert a tulajdonjog megszerzésével 
kapcsolatos tárgyalások folytatására, illetve az érték 
meghatározására. 
 
Kérte a képviselő-testület a polgármestert, hogy a tárgyalások 
eredményéről adjon tájékoztatást. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
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.  
 

154/2009. (X.29.) 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 
 
 
 

Bárány Józsefné  R. Nagy Mihály 
képviselő, jkv. hitelesítő 


