
Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. november 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 
  Puskásné Halál Ágnes képviselő 
  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 
Szűcs Zoltán bizottsági tag 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke 
 

 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes, a képviselő-testületi ülést 
megnyitotta. Bárány Józsefné és R. Nagy Mihály képviselők előre jelezték 
távolmaradásukat, Dr. Vigh-Molnár Henriett jelezte, hogy később érkezik.  A 
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Csatordai Ferenc és Puskásné Halál Ágnes 
képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 
160 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
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Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Csatordai Ferenc és Puskásné Halál 
Ágnes képviselőket bízta meg.  

 
 
Gémes László polgármester napirend megváltoztatására tett javaslatot. Kérte, hogy 
elsőként a községi vízmű üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyalja 
meg a képviselő-testület, ezt követően az írásos meghívó alapján kerüljön sor a többi 
napirendi pont megtárgyalására (1. sz. melléklet). Kérte, aki javaslatával egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
161 /2009. (XI.26.) 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 között  Gémes László 
      között történt eseményekről, fontosabb  polgármester 
      intézkedésekről  
 
2./ Beszámoló a községi vízmű 2009. 01-09.  Gémes László 
       havi üzemeltetési tapasztalatairól, javaslat a  polgármester 
       2010. évi vízdíjra 
 
3./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi  Gémes László 
      költségvetésének I-III. n. éves végrehajtásáról  polgármester  

      szóló tájékoztató 
 
          4./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési  Gémes László 
                           koncepciójának megtárgyalása     polgármester  
 

                     5./ Egyéb előterjesztések  
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1./ Napirend 
 

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

 
Gémes László polgármester elmondta, a Kurca Völgyi Egyesület pályázatot nyújtott 
be ifjúsági szálláshely építésére. A pályázat pozitív elbírálást nyert. Kihangsúlyozta 
az önkormányzat és a civil szervezetek közötti szoros kapcsolatot. 
 
Bucsányi László képviselő elmondta, köszönetet érdemel a Big Family Csillag 
Születik műsorban való fellépésért. Gratulált az elért eredményhez. Javasolta, hogy a 
képviselő-testület mondjon köszönetet a csapat felkészítéséért.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólást. Kérte, aki a két ülés között 
történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli beszámolót elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
162 /2009. (XI.26.) 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 kérte, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 
mondjon köszönetet a Big Family előadásának felkészítéséért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
163 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Köszönet a  Big Family  tagjainak. 

Határozat 
 
Szegvár nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megköszönte 
a Big Family tagjainak felkészülését, előadását a  Csillag Születik 
tehetségkutató műsorban való nagyszerű helytállást, mellyel 
településünk hírnevét  öregbítették. További szerepléseikhez sok 
sikert kívánt. 
 
A határozatot kapja: Tóth József csapatvezető. 
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2./ Napirend 

 
Beszámoló a községi vízmű 2009. 01-09. havi üzemeltetési tapasztalatairól,  

javaslat a 2010. évi vízdíjra 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a községi vízmű 2009. 01-09. havi 
üzemeltetési tapasztalatairól, valamint a 2010. évi vízdíjra tett javaslatot az írásos 
anyag alapján (2. sz. melléklet). Megkérdezte az AQUAPLUS Kft. képviselőjét, van-e 
kiegészíteni valója az anyaggal kapcsolatban?  
 
Az AQUAPLUS Kft. képviselője elmondta, szóbeli kiegészítése az anyaggal 
kapcsolatban nincs.  
 
Gémes László polgármester elmondta, az anyagot a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság véleményezte. Felkérte a 
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság az anyagot részletesen tárgyalta. A bizottság 
megállapította, hogy a leolvasott és a kifizetett vízmennyiség közötti különbségek 
évek óta nagyok Szegváron. Az anyag tartalmazza, hogy szeptemberben a szentesi 
közkifolyónál vízmintát vettek, viszont azt nem tudni, hogy a vízminőség vizsgálata 
hol történt. Szegváron az elmúlt időszakban egy alkalommal volt vízminőségi 
probléma. Megkérdezte, történt-e ezzel kapcsolatban valamilyen intézkedés és 
előfordult-e máshol is baktérium okozta fertőzés?  
 
Priváczki-J. Zsolt az AQUAPLUS Kft. képviselője elmondta, önkontroll vizsgálat 
alapján történt a baktérium jelenlétének megállapítása. Az AQUAPLUS Kft-nek saját 
nemzeti akkreditált laboratóriuma fedezte fel a problémát, melyet az intézkedési terv 
alapján azonnal orvosoltak. Az ÁNTSZ-nél és más illetékes területeken azonnal 
jelentették a problémát. Sem előtte, sem azóta ilyen szennyeződés nem történt a 
településen, minden esetben a bakteriális határértékeket betartva történt a víz a 
szolgáltatása. A település többi részén is történt ugyan abban az időben mintavétel. 
Megállapították, hogy sem a vízműnél sem más pontokon nem tapasztaltak ilyen 
szennyeződést. Az intézkedés után volt egy kontrolminta, mely már nem mutatta ki 
a szennyeződést a közkifolyónál. Megjegyezte, nincs olyan vízmű, amely a 
legkorszerűbb technológiával épült volna fel. Az értékesítési különbözet 18 % alatt 
sehol nincs. Ez fakad a hálózat állapotából, korából. Vannak olyan szivárgások, 
amelyek nem kerülnek azonnal a felszínre. A településen minden mérőóra megfelel a 
szabványnak, jelenleg is folyik a mérőórák cseréje, amely a következő 4-5 évben 
hitelessé teszi a mérést.  
 
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 10 
fő. 
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Bába Miklós képviselő elmondta, a víztorony kb. 15 éve nem volt korszerűsítve. 
Megkérdezte, a szegvári víztorony felújítása milyen stádiumban van?  
 
Priváczki-J. Zsolt az AQUAPLUS Kft. képviselője elmondta, az elmúlt évek 
beszámolóiban a kft. tett javaslatot fejlesztésekre. Kifestették a glóbusz vízterét, 
történtek kisebb felújítások. Elsődlegesen a biztonságos vízellátás szolgáltatását 
tartották szem előtt. Igyekeztek a víztározó létesítmények üzembiztonságát 
megőrizni.  Természetesen cserélni kell a tolózárakat, javítani kell a  hálózat, melyek 
elöregedtek. Elsődleges cél az volt, hogy jó minőségű vizet tudjanak szolgáltatni a 
település lakosságának. Az önkormányzat részére elküldtek egy hosszú távú 
fejlesztési tervet, amely tíz évre előre lebontva tartalmazta az általuk javasolt munkák 
elvégzését a vízműre vonatkozóan. Tisztában vannak azzal, hogy az 
önkormányzatnak korlátozott a forrása a vízmű fenntartására.  
A munkálatok azért nem kezdődtek meg, mert nem kapták kézhez a képviselő-
testület határozatát. 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, az AQUAPLUS Kft. képviselője által tett 
szóbeli kiegészítéssel és válaszokkal a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki az AQUAPLUS Kft. beszámolóját a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
164 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a községi vízmű 2009. 01-09. havi üzemeltetési tapasztalatairól. 
 

Határozat 
 
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az AQUAPLUS Kft. beszámolóját a községi vízmű 2009. 
01-09. havi üzemeltetési tapasztalatairól, melyet a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt elfogadott. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, AQUAPLUS Kft. 
Sándorfalva, Pappné Muzsik Renáta igazg. főelőadó. 

 
 
Gémes László polgármester elmondta, a vízdíj emelésére vonatkozón 4 változatot 
készített a Kft. Kérte a bizottságok elnökeit, ismertessék javaslataikat a vízdíj 
emelésére vonatkozóan. 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság a vízdíj emelésére vonatkozóan a „D” változat 
elfogadását javasolta. 



 6 

 
Szabó Tibor bizottsági elnök-helyettes elmondta, a Pénzügyi Bizottság szintén a „D” 
változat elfogadását javasolta. 
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság az anyagot nem tárgyalta.  
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság a „D” változat 
elfogadását javasolta. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
a vízdíj emelésére vonatkozóan a „D” változat elfogadását javasolta. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a vízdíj emelésére vonatkozóan a „D” 
változatot fogadja el, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta 
 

14/2009. (XI.26.) 
 

Önkormányzati rendeletét 
 

A közüzemi ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának meghatározásáról szóló – 
többször módosított – 16/1994. (V.19.) Ör. módosítására 

 
 
 
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke megkérdezte, hogy a rendelkezésre állási 
díj mit jelent? Havonta kell ezt megfizetni? 
 
Priváczki-J. Zsolt az AQUAPLUS Kft. képviselője elmondta, a rendelkezésre állási 
díjat kéthavonta kell a lakosoknak megfizetni.  
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke elmondta, a tanács a „B” változat 
elfogadását támogatta volna, mivel a vízdíjat köbméterenként számolják. Ha egy 
átlagos lakás 10 m3 vizet fogyaszt, akkor a „B” variáció tekintetében 16,50 Ft-os 
emelkedéssel lehet számolni. Ugyanakkor kéthavonta megfizeti a rendelkezésre 
állási díjat. Ugyanakkor a „D” változatnál ez 90 Ft-os emelkedést jelent. 
Megkérdezte, hogy a bizottság átgondolta-e ezt? 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, igen, átgondolták.  
 
Gémes László polgármester elmondta, nagyon sok átlagos vízfogyasztás van 
Szegváron, és sok nyugdíjas van, aki 10 m3 alatt fogyaszt havonta, azoknak a „B” 
változat szerint többet kell fizetni a vízfogyasztásért. A variációkat tekintve több 
számítást végeztek, különösen Tóth Lászlóné bizottsági elnök.  
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Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke megkérdezte, van-e arról kimutatás, hogy 
egy lakásban mennyi az átlagos vízfogyasztás? 
 
Priváczki-J. Zsolt az AQUAPLUS Kft. képviselője elmondta, az átlagos vízfogyasztás 
kb. 8 m3. 
 
Gémes László polgármester elmondta, statisztikai számok alapján lehet számolni. 
Megjegyezte, nagyon sok olyan család van a településen, ahol még hagyományos 
fürdőszoba található, így sokkal kevesebb a vízfogyasztás. Meggyőződése, hogy a 
bizottságok átgondoltan döntöttek. 
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke megköszönte a válaszokat. 
 
Gémes László polgármester elmondta, az együttműködési megállapodás tervezetet 
is tárgyalta a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság, 
mely a vízmű további üzemeltetésére vonatkozhat.  Átadta a szót Tóth Lászlóné 
bizottsági elnöknek.  
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottságnak mindkét tervezettel 
kapcsolatban az volt a megállapítása, hogy az AQUAPLUS Kft. félreértette a 
képviselő-testület kérését.  Ha a képviselő-testület a vízművet visszaveszi, azt a saját 
tulajdonában lévő Kft-vel működteti tovább. Az AQUAPLUS Kft. nem csak szakmai 
irányítással élne a megbízó részére, hanem szinte ugyanazokat a dolgokat végeztetné 
el az átvett dolgozók további irányításával. Az anyagbeszerzés, illetve a tervezés 
integrátori díjat is felszámláznának. Elmondta, az együttműködési megállapodásban 
szerepel, hogy az AQUAPLUS Kft-t a szerződésben részletezett háttérszolgáltatás 
biztosításáért 249.000 Ft/hó + áfa menedzsment díj illeti meg. Mindezt a bizottság 
meglepően vette tudomásul. Kérte az AQUAAPLUS Kft. képviselőjét, néhány szóban 
ismertesse az elképzelését.  
 
Priváczki-J. Zsolt az AQUAPLUS Kft. képviselője elmondta, a megkeresés arról 
szólt, hogy a koncessziós szerződés elkerülése érdekében az önkormányzat 
tulajdonában lévő nonprofit kft. venné át az üzemeltetést. Az AQUAPLUS Kft-t 
pedig arra kérték, hogy valamennyi vízművel kapcsolatos feladat elvégzéséről adjon 
árajánlatot. Az eddig a vízdíjba foglalt tételeket külön számlázza le az AQUAPLUS 
Kft. Ez azért van, mert ugyanazok a szolgáltatások lennének, viszont 100 %-os 
tulajdonban lesz a Kft. vagyonkijelöléssel létrejöhet a vagyonkezelői jog, nem kell 
koncessziós pályázatnak a költségeit viselni. Az AQUAPLUS Kft. pedig, mint 
háttérszolgáltató biztosítaná a szakmai felügyeletét a vízműnek. Javasolta, hogy az 
önkormányzat pontosan fogalmazza meg  a nonprofit kft igényeit. Más településeken 
– az együttműködési megállapodás tervezetben foglaltak alapján – jól működik, az 
önkormányzatok elégedettek a szolgáltatással, minőség romlás nem következett be. 
A beruházások ugyan úgy folynak, mint korábban, teljes körű szolgáltatást tudnak 
nyújtani.  
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Elmondta, készített egy 3 oldalas összesítést, mely arról szól, miből áll egy vízmű 
üzemeltetése. Az anyagot a polgármester úrnak el fogja juttatni. 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök megköszönte a választ. Véleménye szerint a döntés 
előtt a képviselő-testületnek erről még tárgyalnia kell. 
 
Gémes László polgármester megköszönte az AQUAPLUS Kft. képviselőjének a 
válaszokat és a megjelenést.  

 
Gémes László polgármester előterjesztette a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. 
(II.26.) Ör. módosítására vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet). Megkérdezte a 
témafelelőst, van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, a 2. oldalon néhány javítást 
kell eszközölni. A juttatások felsorolásánál tévesen került be a „járulék” szó, valamint 
a munkaadói járulék előirányzatának összegét át kell javítani 171.509,-- Ft-ra. Az 
anyag 6. oldalán a 10. pontban a pályázaton nyert új iskola és hivatal felújításánál a 
„tervei” szót be kell szúrni.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Elmondta, az anyagot a 
bizottságok véleményezték. Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék javaslataikat. 
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság az anyagot elfogadásra javasolta. 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság az önkormányzat rendelet módosítását elfogadásra 
javasolta. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök-helyettes elmondta, a Pénzügyi Bizottság a 
módosításokkal együtt elfogadásra javasolta a rendelet módosítását. 
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság az anyagot 
elfogadásra javasolta. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
az anyagot tárgyalta, azt elfogadásra javasolta.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2009. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 2/2009. (II.26.) Ör. módosításáról szóló írásos előterjesztést 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta 
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15/2009. (XI.26.) 

 
Önkormányzati rendeletét 

 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló  

2/2009. (II.26.) Ör. módosítására 
 
 
 

3./ Napirend 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2009. I-III. n. évi költségvetés 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2009. I-III. n. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót (4. sz. melléklet). 
Megkérdezte, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezetőt, van-e kiegészítenivalója 
az anyaggal kapcsolatban? 
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, az anyag 51. oldalán a 
kiadások teljesítése helytelen. Helyesen 74,5 %-os a teljesítés.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést és átadta a szót Gajdánné 
Szatmári Mária könyvvizsgálónak. 
 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló elmondta, a Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat 2009. I-III. n. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató a 
törvényi előírásoknak megfelel. Kialakult egy olyan szokásos tartalmi és formai 
séma, ami összehasonlítható a félévabeszámolóval, tehát könnyen áttekinthető. A 
táblázatok, a kötelező mellékletek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Elmondta, 
változás nem várható, az év végi zárszámadás ugyanebben a formában fog a 
képviselő-testület elé kerülni. A nyitó pénzkészlet megegyezik a december 31-i 
zárókészlettel. Sajnálatos, hogy Szegvár Nagyközség Önkormányzata az ÖNHIKI 
első fordulós pályázatával nem nyert. Ennek elsősorban a szigorú feltételek 
bevezetése az oka. Az önkormányzat 2009. I-III. n. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja. 
 
Gémes László polgármester megköszönte a könyvvizsgáló hozzászólását. 
Hozzátette, a megszorító intézkedésekről a média nem beszél, az önkormányzaton 
keresztül viszont érzik az emberek. A jövő év az önkormányzatok számára még 
nehezebb lesz. Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék javaslataikat. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
az anyag tárgyalása során megállapította, hogy az önkormányzat takarékos, 
visszafogott gazdálkodást végzett. A cél az előző évekhez hasonlóan most is az volt, 
hogy az intézmények zavartalanul tudjanak működni. Megjegyezte, az intézmények 
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az előző évi költségvetést is szűkösen tervezték. A bizottság javasolta, hogy a 
céltartalékot csak a legvégső esetben használja fel az önkormányzat. A megszorító 
intézkedések ellenére a községben történtek fejlesztések. Ez elsősorban a nyertes 
pályázatoknak köszönhető. Így sor kerülhetett néhány intézmény felújítására. 
Hangsúlyozta, hogy a szegvári önkormányzatnak nincs kifizetetlen számlája. A 
bizottság az önkormányzat 2009. I-III. n. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 
beszámolót elfogadásra javasolta és megköszönte az anyag elkészítését.  
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság az anyagot 
tárgyalta, aggasztónak tartja a jelenlegi hitelállományt. Annak visszafizetését 
kilátástalannak tartotta. A bizottság köszönetét fejezi ki azért, hogy az önkormányzat 
mindent megtett az intézmények működni tudjanak. A bizottság az írásos 
tájékoztatót elfogadásra javasolta. 
 
Gémes László polgármester hozzátette, az önkormányzat hitelállománya az éves 
költségvetéshez képest nem magas. A kormány sok önkormányzatot választás elé 
állít. Két lehetőség van, vagy hitelt vesz fel, vagy bezárja az intézményeit. Úgy 
gondolja, hogy ezt a végsőkig már nem lehet húzni. Az önkormányzatoknak az a 
véleménye, hogy ennél többet már nem lehet elvenni.  
 
Szabó Tibor bizottsági elnök-helyettes elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
anyagot, a módosításokkal együtt elfogadásra javasolta. 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság az anyagot tárgyalta, különös hangsúlyt fektetve a 
hitelállományra. Sajnálatos, hogy azok az önkormányzatok, akik hitel felvételére 
szorulnak, mégsem tartoznak a hátrányos helyzetű települések közé. 
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság az anyagot elfogadásra javasolta. 
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke gratulált az anyag készítőjének. 
Elmondta, aggodalomra ad okot a hitelállomány. A Civil Tanács javasolta, hogy a 
megszorító intézkedéseket ne a dolgozók juttatásának elvételével, illetve ne 
létszámcsökkentéssel hajtsa végre az önkormányzat, hanem elsősorban a dologi 
kiadásokat csökkentse. Csak akkor történjen új eszközvásárlás, ha az 
elengedhetetlenül fontos. A kiadások csökkentése miatt elmaradhatna a karácsonyi 
díszkivilágítás, számítógép vásárlás, tanyabusz részére garázs építése. Megköszönte 
az anyag elkészítését és a képviselő-testület felelősségteljes hozzáállását.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a karácsonyi díszkivilágítás kb. 40 eFt-ot tesz 
ki. Úgy gondolja, ez nem egy jelentős összeg. Kérte, hogy a Civil Tanács tegyen 
konkrét javaslatot a kiadások csökkentésére. Javasolta, hogy a tanács mélyebben 
tekintsen bele az önkormányzat gazdálkodásába, lehetőségeibe. 
Elmondta, az intézmények eddig sem és ezután sem vásárolnak olyan eszközöket, 
amelyek a működéshez nem szükségesek. Számítógép vásárlásra sem az 
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önkormányzatnál, sem intézményeinél nem került sor. A tanyabuszt az 
önkormányzat pályázati úton nyerte. Előírás, hogy csak garázsban lehet tárolni, a 
tárolás lehetőségére több alternatíva született. Elképzelhető, hogy a volt 
tűzoltószertárban kap helyet a busz. A koncepcióban felsorolt feladatok csak 
tervezetek, előfordul, hogy a Civil Tanács  valamit félreértett.  A pályázati 
lehetőségek adottak, viszont nem mindig a legfontosabb dolgokra írnak ki 
pályázatot.  
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke úgy gondolja, arról a kevés támogatásról, 
amit az önkormányzat a civileknek  nyújt, talán le is tudnának mondani. A Civil 
Tanács kérte, hogy a civil szervezetek támogatására tehessen javaslatot. 
Megkérdezte, hogy önkormányzati vagyonnak hány százaléka van elzálogosítva? 
 
Gémes László polgármester elmondta, ez százalékban minimális összeg lehet. A 
folyószámla hitelkeret 100 millió forint. Az önkormányzati vagyon több részből áll, 
közintézményt vagy önkormányzati utat nem lehet fedezetként felajánlani és eladni 
sem. Vannak azonban értékesíthető vagyonok, melyeket el lehet adni. A szegvári 
önkormányzat ilyen lépéseket nem tett.  
 
Bába Miklós képviselő megjegyezte, különbséget kell tenni a működés és a fejlesztés 
között. Sajnálatos, hogy működésre nem írnak ki pályázatot. Bevételre az 
önkormányzat csak adó tekintetében számíthat. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a jövőben az  iparűzési adót az APEH fogja 
beszedni, tehát ezt a feladatot is elveszik az önkormányzattól. Így a beszedett adót az 
önkormányzat nem fogja tudni kontrolálni. Úgy gondolja, a fejlesztések lehetőségét 
ki kell használni addig, amíg lehet.  
 
Bucsányi László képviselő hozzátette, kevés önkormányzat mondhatja el azt, hogy 
nincs kifizetetlen számlája. 
 
Kovács Béla képviselő megjegyezte, az állam nagyon kevés támogatást ad az 
önkormányzatoknak. Más országok több támogatást kapnak.  
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács Elnöke megkérdezte, jó döntés volt-e az ÁMK 
létrehozása? 
 
Gémes László polgármester elmondta, az ÁMK létrehozása nagyon jó döntés volt.  
 
Kérte, aki a 2009. évi I-III. n. évi költségvetés gazdálkodásáról szóló tájékoztatót – a 
bizottságok javaslata alapján – tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
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165 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Tájékoztató Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
I-III. n. éves végrehajtásáról. 
 

Határozat   
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. n. éves végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót – annak részletes tárgyalása után az alábbiak szerint 
fogadta el, illetve hagyta jóvá: 
 
a bevételeket 879.687 eFt-ban, 76,83 %-os teljesítéssel, 
a kiadásokat 853.023 eFt-ban, 70,50 %-os teljesítéssel. 
 
1.) A képviselő-testület megállapította, hogy a forráshiány ellenére az 

intézmények üzemeltetése biztosított volt. Az önkormányzat 
gazdálkodása a szűkös keretek ellenére zökkenőmentes volt. 

2.) Szükségesnek tartja a képviselő-testület, hogy a polgármester és a 
jegyző 2009. év végéig hatáskörükben tegyenek intézkedést a 
takarékossági szempontok figyelembevételével a 2009. évi 
költségvetési kiadások előirányzatainak felhasználására, valamint 
a költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése érdekében. A 
költségvetési év hátralévő részében is takarékos, visszafogott 
gazdálkodást kell folytatni. 

3.) A képviselő-testület döntése alapján a 2009. évi költségvetés I-III. 
n. éves végrehajtásáról szóló tájékoztatóban a pénzügyi helyzet 
ismeretében többlet feladat a források megjelölése nélkül nem 
vállalható. Kifizetés csak a betervezett és a rendelkezésre álló 
előirányzatok terhére eszközölhető. 

 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 
 
A határozatot kapják: polgármester, jegyző, gazdálkodási 
osztályvezető, részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői. 
 

 
 

4./ Napirend 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója 
 
Gémes László polgármester előterjesztette Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2010. évi költségvetési koncepcióját (5. sz. melléklet). Felkérte a bizottságok elnökeit, 
ismertessék javaslataikat. 
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Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság vizsgálta a megtakarítás lehetőségét. Az önként vállalt 
feladatok közül a képviselők tiszteletdíjának 30 %-át szeretnék felajánlani az 
egészségház nyílászáró cseréjének elvégzésére. A bizottság nem lát lehetőséget más 
források átcsoportosítására. A 2010. évi költségvetési koncepciót az Egészségügyi, 
Szociális és Segélyezési Bizottság ezzel a módosítással elfogadásra javasolta.  
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság részletesen tárgyalta a 2010. évi koncepciót. A 
költségvetésben évek óta szereplő tételeket elemezte a bizottság, azt változtatás 
nélkül elfogadásra javasolta. A képviselők tiszteletdíjának 30 %-át – az Egészségügyi, 
Szociális és Segélyezési Bizottsághoz hasonlóan a Mezőgazdasági Bizottság is 
felajánlja. Javasolta a koncepcióba beépíteni mindkét temető csőszház felújítását, 
illetve az öregfalusi temetőben sorompó felállítását. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök-helyettes elmondta, a Pénzügyi Bizottság szintén 
részletesen tárgyalta az anyagot, javaslatát írásba foglalta. Ismertette a képviselő-
testülettel az írásos javaslatot. A bizottság a koncepciót – a számszerűsítés után, a 
megtett kiegészítésekkel együtt – alkalmasnak tartja arra, hogy a költségvetési 
rendelet megalkotásának alapjául szolgáljon, ezért elfogadásra javasolta. A 
koncepcióban megfogalmazott elképzelések megvalósíthatóságáról, a költségvetés 
tárgyalásának első fordulójában, a végleges számadatok ismeretében lehet dönteni. 
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság – a Pénzügyi 
Bizottság által részletesen ismertetett szempontok alapján – a 2010. évi költségvetési 
koncepciót elfogadásra javasolta. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
a 2010. évi  költségvetési koncepciót az írásos előterjesztés alapján elfogadásra 
javasolta. Hozzátette, az önkormányzat ismét nehéz év elé néz. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a bizottsági javaslatokból és az írásos 
előterjesztésből is az állapítható meg, hogy a Szegvári Önkormányzat nem kíván 
drasztikus megszorításokat bevezetni. Az elmúlt évben is nagyon sok mindenről le 
kellett mondani, úgy gondolja, ennél többről már nem lehet, nem szabad lemondani. 
Fejlesztéseket előre tervezni nem lehet, kivéve a pályázati lehetőségek. Hozzátette, a 
KEOP pályázat folyamatos, mindkét iskola épületének felújítására pályázatot fognak 
benyújtani. A központi iskola pályázatába bele fog tartozni a konyha szellőztető 
rendszerének kiépítése, amelyre évek óta nagy szükség van. Bízik abban, hogy 
pályázati úton ez megvalósítható lesz.  
Elmondta, a 2010. évi költségvetés nagyon visszafogott. Úgy véli, ha az 
önkormányzatok nem kapnak a kormánytól több támogatást, az óvodák és iskolák 
működése szeptembertől veszélybe kerülhet.  
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Bucsányi László képviselő elmondta, két bizottság is tett javaslatot a képviselők 
tiszteletdíjának csökkentésére. Megkérdezte, összegben ez mennyit jelent? 
 
 
Gémes László polgármester elmondta, a tiszteletdíj 30 %-os csökkentésével számolva 
a 21.000 Ft-os tiszteletdíj mínusz hétezer forintot jelent személyenként, havonta. 
 
 
Bába Miklós képviselő elmondta, a tiszteletdíj felajánlásának csak akkor van 
értelme, ha azzal minden képviselő egyetért. Minden képviselőt felkért, hogy 
csatlakozzon a két bizottság által tett javaslathoz.  
 
 
Gémes László polgármester elmondta, a tiszteletdíjról való lemondás megoldást nem 
jelent. Emlékeztette a testületet arra, hogy 2010-ben választások lesznek. A felajánlott 
összeg a nyílászárók cseréjét nem fogja fedezni.  
 
 
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, egyik működési, másik felhalmozási költség és 
ezt figyelembe kell venni. 
 
 
Bucsányi László képviselő megjegyezte, egy feladatot nem a képviselőknek kell 
elvégezni az állam helyett. A szegvári állampolgárok azért fizetik be az adójukat, 
hogy az állam vissza tudja forgatni oda, ahova kell. Elmondta, szívesen felajánlja 
tiszteletdíjának teljes összegét más célra, de erre nem.  
 
 
Tóth Lászlóné képviselő egyetértett azzal, hogy nem kell átvállalni az állam feladatát 
egy képviselőnek, viszont az tény, hogy mind a rendelőben, mint a tanácsadóban 
nagyon rossz állapotban vannak a nyílászárók és annak kicserélése, illetve a fűtés 
korszerűsítése évek óta lehetetlen. Az a véleménye, hogy elsőként a tanácsadó 
nyílászáróit cseréljék ki, mert oda nagyon sok kicsi gyereket visznek és mivel a 
babákat ott öltöztetik, melegnek kell lenni.  
 
Bába Miklós képviselő megjegyezte, a tiszteletdíj felajánlása javaslat volt, annak 
lemondására senki arra nem kényszeríti a testületi tagokat.  
 
Gémes László polgármester javasolta, hogy a költségvetés készítésekor térjenek 
vissza a tiszteletdíj tárgyalására.  
 
Előterjesztette a 2009. évi térítési díjak meghatározására vonatkozó írásos anyagot (6. 
sz. melléklet). 
Kérte, aki elfogadja gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és 
természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosításával, a javasolt 
díjtételekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta 
 

16/2009. (XI.26.)  
 

Önkormányzati rendeletét 
a 

gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatásairól 
szóló – többször módosított- 10/1998. (IV.30.) Ör. rendeletét 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a helyi vásárok és piac rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet módosítását (7. sz. melléklet). Kérte, aki az írásos 
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta 
 

17/2009. (XI.26.)  
 

Önkormányzati rendeletét 
a 

helyi vásárok és piac rendjéről szóló 12/2003. (VIII.28.) Ör. módosítására 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a lakások és helyiségek bérleti díjának 
felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot (8. sz. melléklet). Kérte, aki az írásos 
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta 
 

18/2009. (XI.26.)  
 

Önkormányzati rendeletét 
a 

lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 14/2002. (IV.17.) Ör. módosítására 

 
 
 

Gémes László polgármester előterjesztette a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 
önkormányzati rendelet módosítására vonatozó írásos anyagot (9. sz. melléklet). 
Kérte, aki az önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta 
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19/2009. (XI.26.)  
 

Önkormányzati rendeletét 
a 

köztemetőkről és a temetkezésről szóló 28/2000. (XI.29.) Önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 

Gémes László polgármester előterjesztette a közterület-használati díjak emelésére 
vonatkozó írásos anyagot (10. sz. melléklet). Kérte, aki az írásos előterjesztést az 
abban foglalt díjtételekkel elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta 
 

20/2009. (XI.26.)  
 

Önkormányzati rendeletét 
a 

közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 
17/2000. (V.17.) Ör. módosítására 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Művelődési Ház bérleti díjának 
emelésére vonatkozó írásos anyagot (11. sz. melléklet). Kérte, aki az előterjesztéssel 
és az abba foglalt díjtételekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
166 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Művelődési Ház bérleti díjainak emelése. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési Ház 
terembérleti díjainak, és egyéb berendezések bérleti díjainak megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A képviselő-testület 2010. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg a díjakat. 

 
Művelődési Ház terembérleti díjai: 

        TÉLEN:               NYÁRON: 
Lakodalom, bál    50.880,- Ft/24 óra  45.790,- Ft/24 óra 

Kiállító terem    4.450,- Ft/óra      3.820,- Ft/óra 
Nagy klub    2.760,- Ft/óra      2.540,- Ft/óra 

Nagyterem    6.360,- Ft/óra      5.720,- Ft/óra 
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Előcsarnok      6.360-7.630-8.900,- Ft/intervallum      
    (az előcsarnoki díjak fél-háromnegyed és egész napra értendők) 

 
 
Hangosítási rendszer kölcsönzési díja: 
Hangfal EVM     2.120,- Ft/nap/db 

Erősítő 1200B     3.180,- Ft/nap 
Keverő erősítő  200+200 W-ig  5.300,- Ft/nap 

Erősítő Ágota     6.360,- Ft/nap 

Mikrofon     1.060,- Ft/nap/db 

Mikrofon állvány        530,- Ft/nap/db    
Crossover:      3.180,- Ft/nap 

Mélyláda:      4.770,- Ft/nap/db 

Napi kölcsönzési díj személyi díjazása             21.200,- Ft+útiköltség 
 
 
Szabadtéri színpad kölcsönzési díja: 

   Kölcsönzés napi díja:  21.200,- Ft   

 
A kiegészítő eszközök kölcsönzési díja_ 
Asztal kölcsönzési díja (80 x 80):       65,- Ft/db/nap 

Asztal kölcsönzési díja (240 x 80):     190,- Ft/db/nap 

Szék kölcsönzési díja:          45,- Ft/db/nap 
Étkészlet kölcsönzése:    120,- Ft/db/nap 

(tányér + evőeszköz + pohár) 
Terítő:           190,- Ft/db/nap 

 
A légkondicionáló berendezés            4.240,- Ft 

működtetése bálra, lakodalomra 
A légkondicionáló berendezés óradíja   110,- Ft/óra/db 

 

 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a jelen határozattal 
megállapított kölcsönzési díj 2010. január 1. napjától történő alkalmazásáról 
gondoskodjon.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazta továbbá a közművelődési munkatársat arra, hogy 
a megállapított díjaktól az alábbi esetekben eltérhessen:  közös megegyezéssel 
meghatározott kedvezményezettek, jótékonysági estek,  együttműködési 
megállapodással rendelkező települések önkormányzatai, intézményei. 
A nem gazdasági tevékenységet végző rendszeres bérlőknek, tanfolyam-
szervezőknek 10 % kedvezmény adható. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Nagy Sándorné 
művelődésszervező, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 
 
 



 18 

 
Gémes László polgármester ismertette az ellátási szerződés szociális étkeztetésre 
vonatkozó előterjesztést (12. sz. melléklet). Kérte, aki az ellátási szerződésben 
foglaltakkal egyet ért és azt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
167 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Ellátási szerződés szociális étkeztetésre. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
étkeztetés biztosítására vonatkozó, a Castellum Étteremmel kötött 
ellátási szerződést a jelen határozat melléklete szerint jóvá hagyta.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az ellátási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Deák Andorné vállalkozó, Pintér 
Lászlóné intézményvezető.  

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a települési folyékony hulladékkezelési 
szolgáltatás 2010. évi díjára vonatkozó javaslatot (13. sz. melléklet). Kérte, aki az 
előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta 
 

21/2009. (XI.26.)  
 

Önkormányzati rendeletét 
a 

köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról és a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló – 
többször módosított – 19/1998. (XII.15.) Önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Gémes László polgármester elmondta, két anyagot kell tárgyalni a testületnek, mely 
pályázatot érint. Kérte a képviselő-testületet, foglaljon állást az előterjesztéseket 
illetően. 
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Előterjesztette a „Falumegújítás és –fejlesztésre” kiírt pályázat benyújtására 
vonatkozó írásos anyagot (14. sz. melléklet). A támogatás célja a településkép, a 
vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, 
valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása. A támogatás 
vissza nem térítendő, mértéke maximum 50 millió forint, a támogatás mértéke az 
összes elszámolható költség maximum 100 %-a. A támogatás előfinanszírozású, de 
csak a nettó összegre vonatkozik, ezért az önkormányzatnak önerőként kell 
biztosítani az ÁFA értékét. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
168 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Pályázat „Falumegújítás és –
fejlesztésre. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghirdetésre kerülő 
„Falumegújítás és –fejlesztésre” kiírt pályázat benyújtásához. 
 
A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a 
közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi 
piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása. 
 
A pályázat lehetőséget biztosítana a településközpont felújítására, a 
parkok rendbetételére, korszerűsítésére. 
 
A támogatás vissza nem térítendő. A támogatás mértéke az összes 
elszámolható költség maximum 100 %-a 
 
A pályázat beadási határideje: 2009. december 16. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Huszka Anita 
pályázatíró. 
 
 

Gémes László polgármester  ismertette a másik pályázati lehetőséget, mely a KEOP-
2009-5.3.0.A- jelű pályázat (14.sz.melléklet). Ezzel a Polgármesteri Hivatal külső 
szigetelésére, nyílászáróinak cseréjének lehet pályázni.  Arról kell határozni, hogy 
elkezdjék-e a pályázat előkészítését. Konkrét számok esetében összegszerű 
határozatot kell majd hozniuk. 
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
169 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: KEOP-2009-5.3.0.A- Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
korszerűsítése. 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a KEOP-2009-5.3.0.A- Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás korszerűsítése témában kiírt pályázati lehetőséget és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A képviselő-testület javasolja előkészíteni a pályázatot a 
Polgármesteri  Hivatal külső szigetelésére,  nyílászáróinak cseréjére. 
 
Felkérte a polgármestert, hogy a  konkrét számok ismeretében tegyen 
előterjesztést az önerő mértékére, a pályázat benyújtására.  
 
Felelős:  Gémes László polgármester  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Huszka Anita  
pályázati referens. 

 
 
Gémes László polgármester ismertette a Sikeres Magyarországért Önkormányzati 
Infrastruktúra fejlesztési Hitelprogramra vonatkozó írásos előterjesztést (15. sz. 
melléklet). A hitelprogram lehetőséget teremtene a Polgármesteri Hivatal 
tetőszerkezetének felújítására, a településképhez illeszkedő magas tetőszerkezetének 
megépítésére. A hitelprogram célja az önkormányzatok és önkormányzati társulások 
törvény által előírt vagy önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges 
beruházások finanszírozása éven túli lejáratú, kedvezményes kamatozású hitel 
biztosításával. A hitelprogramban kedvezményes hitel igényelhető sajáterő nélkül 
vagy 5 % saját erő mellett korlátlan hiteligények kielégítésére alkalmas, hosszú, 20-25 
éves futamidővel.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
170 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési 
hitelprogram. 
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Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Sikeres Magyarországért Önkormányzati 
Infrastruktúra Fejlesztési hitelprogramra vonatkozó előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta:  
 
A képviselő-testület támogatja hitel felvételét a Polgármesteri Hivatal 
magas tetőszerkezetének megépítésére. 
 
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a szükséges előkészítő 
munkákat tegye meg, készítsen előterjesztést a hitel mértékére,  az 
önerőre, illetve a futamidőre vonatkozóan.  
 
Felelős: Gémes László polgármester  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Huska Anita  
pályázati referens. 
 

 
Gémes László polgármester kérte, aki az elhangzott kiegészítésekkel, valamint a 
bizottságok javaslataival együtt a 2010. évi koncepciót alkalmasnak találja arra, hogy 
a költségvetés alapjául szolgáljon, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
171 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének koncepciójáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. évi 
költségvetési koncepcióját megtárgyalta, azt a vitában elhangzottak 
figyelembevételével elfogadta. A költségvetési rendelettervezet 
elkészítéséhez az alábbiakról határoz: 
 

1. A folyamatban lévő beruházások és felújítások közül: 
- a szennyvízcsatorna-beruházás lebonyolítása 
- a Mindszenti utcai kerékpárút  
befejezése élvez prioritást.  

 
2. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás, csak 

az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló 
források függvényében lehetséges. 
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3. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább 
kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének 
lehetőségét. 

4. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel 
történő egyeztetés útján a reális szükségletek, a működés alapvető 
feltételeinek figyelembevételével kell kialakítani. 
 
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 
 
Határidő: a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja. 
 
A határozatot kapja: polgármester, jegyző, intézményvezetők, 
gazdálkodási osztályvezető. 

 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Művelődési ház és Községi Könyvtár 
2010. évi munkatervét (14. sz. melléklet). Az írásos anyagot az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság részletesen tárgyalta. Felkérte Lukács Istvánnét, ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, a bizottság az anyag tárgyalása során 
megállapította, hogy tartalmas programokat szervez a művelődési ház. Az 
intézmény dolgozói építettek a civil szerveződésekre. A programok sikeres 
lebonyolításában nagy szerep hárult a Kultúra Pártolók Körére, illetve a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületére. Megalakították a Tűzköves alapítványt, melybe 
több civil szerveződés beékelődött, így lehetőség nyílik pályázatok benyújtására.  
2009-ben 3 millió forintot nyertek különböző programokra. Kihangsúlyozta, hogy a 
szegvári programok mind ingyenesek voltak. A művelődési ház a hagyományos 
programok szervezését továbbra is folytatja és új rendezvények megtartását is 
tervezi. Az intézmény dolgozói nagymértékben kiveszik a részüket a falunapi 
rendezvényekből, nagy segítséget jelent ez a bizottságnak, és a jövőben is köszönettel 
veszi ezt a hozzáállást. Sor kerül azoknak a segítőknek a jutalmazására, akik 
különösen sokat tettek a kultúráért.   
A könyvtár dolgozói sok segítséget nyújtanak a programok szervezésében és 
lebonyolításában egyaránt. Nagyon sokan kihasználják az internet hozzáférésének 
lehetőségét. A kabinet által benyújtott pályázaton 100 fő részére nyertek ingyenes 
számítógép oktatási lehetőséget. A könyvtár emellett változatlan nyitvatartással állt a 
lakosság szolgálatára. Külön kiemelte a gyermekprogramokat, már óvodás korban 
szoktatják a gyermekeket az olvasásra. Évi 8-10 alkalommal kerül sor 
könyvtárlátogatásra. Ezen kívül fotókiállítást, rajzkiállítást, író-olvasó találkozókat 
tervez a könyvtár a jövőben, ezáltal még szorosabbá válik az iskola és a könyvtár 
kapcsolata. Megköszönte a könyvtár dolgozóinak munkáját és az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság nevében továbbra is számít a jó együttműködésre. A községi 
könyvtár 2010. évi munkatervét a bizottság elfogadásra javasolta. 
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Gémes László polgármester megköszönte az ismertetést. Kérte, aki a Művelődési 
Ház és a Községi Könyvtár 2010. évi munkatervét az írásos előterjesztés alapján 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
172 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2010. évi munkaterve. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/2002. (XII.11.) 
Önkormányzati rendelet 8. § /1/ bekezdése alapján a Művelődési 
Ház és a Községi Könyvtár 2010. évi munkatervét a jelen határozat 
melléklete szerint jóváhagyta. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazta a közművelődési és a könyvtári 
munkatársakat a munkatervben foglaltak megvalósításával. 
A munkatervben felvállalt feladatokat a 2010. évi költségvetésben 
meghatározott szigorú keretek betartásával kell megvalósítani. 
 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Nagy Sándorné 
művelődésszervező, Kerekesné Bovatsek Ágnes könyvtáros, Váradi 
Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette az Önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot (15. sz. melléklet). Elmondta, az 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv alapján el kell végezni. A felülvizsgálat megtörtént, az írásos 
anyagot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Átadta a szót Csatordai Ferenc bizottsági 
elnöknek.  
 
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság megállapította, 
két ellentétes rendelet van, amely nem egyezik az uniós előírásokkal. Az egyik az 
önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos, mely szerint bérlő az lehet, aki legalább 
két éve Szegváron lakik. Az uniós előírásoknak megfelelően bárki pályázhat a 
bérlakás igénylésére. A másik rendelet az elektronikus úton történő ügyintézéssel 
kapcsolatos. Erre nem volt eddig lehetőség Úgy gondolja, ennek megvalósítása 
komoly beruházást igényel. Mindkét rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A 
bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Bába Miklós képviselő megjegyezte, a rendelet megváltoztatásával továbbra is a 
bizottság fog javaslatot tenni önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére.  
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Véleménye szerint az elektronikus ügyintézést akkor lehet megvalósítani, amikor a 
feltételek rendelkezésre állnak.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 
vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
173 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv alapján. 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv” alapján felülvizsgálta 
hatályos önkormányzati rendeleteit. 
 
Megállapította, hogy az irányelv 2. cikke által kizárt szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó alábbi önkormányzati rendeletek nem érintettek: 
 

- Szegvár Díszpolgára Cím, valamint a Szegvárért Emlékérem” alapítására és 
adományozásának rendjéről szóló 6/1994. (II.25.) Ör. 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 
18/1994. (VIII.18.) Ör., 

- A lakossági önerős (ivóvíz, elektromos energia, szilárd burkolatú út, gáz) 
közműépítésének önkormányzati támogatásáról szóló 12/1996. (IV.25.) 
Ör. 

- Az állattartás helyi szabályairól szóló 7/2003. (V.29.) Ör. 
- A közterületnek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról 

szóló 2/2004. (II.26.) Ör, 
- Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 

8/2005. (III.31.) Ör., 
- Szegvár nagyközség egyes háziorvosi körzetének és fogorvosi körzeteinek 

megállapításáról szóló 11/2005. (VI.20.) Ör., 
- Helyi szervezetek támogatásáról szóló 3/2008. (II.14.) Ör. 
- 11/2008. (V.29.) a „TANÍTÓ ÖRÖKSÉGE” díj alapításáról és 

adományozásának rendjéről 
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról szóló 18/2001. 
(VIII.29.) Ör., 

- A települési képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló 38/2008. (XII.18.) Ör. 

- Szegvár Nagyközség Hulladékgazdálkodási Tervéről 15/2004. (XI.25.) Ör., 
- Szegvár Nagyközség Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 15/1997. (IV.29.) Ör. 
- A Képviselő-testület egyes feladat- és hatáskörének átruházásáról szóló 2/1995. 

(I.19.) Ör. 
- Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26.) Ör, 
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- az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 
5/2009. (IV.09. Ör. 

- Gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és természetbeni 
juttatásairól szóló 10/1998. (III.26.) Ör. 

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

- A rászoruló családok lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 13/1997. (IV.29.) 
Ör. 

- Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatról szóló 5/2002. (II.20.) Ör. 
- Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/1995. (IV.20.) Ör. 
- Az iparűzési adóról szóló 11/1995. (IV.20.) Ör. 
- A vállalkozók kommunális adójáról szóló 36/2006. (XII.14.) Ör. 

 
A képviselő-testület felhatalmazta a jegyzőt, hogy a jogharmonizációval 
kapcsolatos további szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző 
 
A határozatot kapják: Gyömbér Ferencné jegyző, Berkeczné Csák 
Andrea igazgatási osztályvezető. 

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki az egyes önkormányzati rendeletek 
módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta a 
 
 

22/2009. (XI.26.) 
 

Önkormányzati rendeletét 
az 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
 
 
 
 

5./ Napirend 
 

Egyéb előterjesztések 
 
 
 
Gémes László polgármester átadta a szót Szűcs Zoltán bizottsági tagnak. 
 
Szűcs Zoltán, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja felolvasta a Szegvári 
Ifjúsági Önkormányzat alakulási folyamatáról készült összefoglalót (18. sz. 
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melléklet). Működésüket pályázatokkal kívánják megalapozni. Úgy gondolja, hogy a 
fiataloknak van lehetőségük tovább vinni a falut. 
 
Bába Miklós képviselő elmondta, félreértést szeretne tisztázni. Szegvár 
Nagyközségének Önkormányzata a vízművet nem visszavenni, hanem működtetni 
akarja. A vízmű mindig a településé volt, azt soha el nem adta másnak. A felújítás, a 
karbantartás az önkormányzat feladata.  
 
Bucsányi László képviselő elmondta, sokan bírálták a teleház és a kabinet 
létrehozását. Nagyon sok nyertes pályázat köszönhető a teleház, illetve a 
polgármesteri kabinet munkatársainak. Megkérdezte, hogy az Ifjúsági 
Önkormányzat kiből áll?  
 
Szűcs Zoltán bizottsági tag elmondta, a 7 fő részt vesz az alapvető feladatokban, ők 
azok, akikre mindig lehet számítani. Rajtuk keresztül sok fiatal elérhető és bevonható 
az Ifjúsági Önkormányzatba.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a képviselő-testület már több alkalommal 
tárgyalt az 1. sz. fogorvosi körzet működéséről. Ezzel kapcsolatban folyamatban van 
a működési engedély kérelem, melyhez kérte a képviselő-testülettől a Polgármesteri 
Hivatal és az Egyesített Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítását. 
Mindkét okiratba a fogorvosi alapellátás szakfeladatot fel kell tüntetni, melyekre  
eddig azért nem volt erre szükség, mert az ellátási kötelezettség vállalkozás 
formájában történt. A finanszírozás igényléséhez az Alapító Okirat módosítása 
szükséges.  Az EESZI okirata nem tartalmazta a közcélú, közhasznú és a 
közfoglalkoztatás szakfeladatot, javasolta, hogy ezt a kiegészítést is foglalják bele a 
határozatba.  
 
Kérdés, hozzászólás a szóbeli előterjesztéshez nem hangzott el.  
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
174/2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 
 

Határozat 
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosítja. A szakfeladatokat 
2010. január 1-től bővíti az alábbi szakfeladattal: 
 

862301 fogorvosi alapellátás. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti módosítást 
követően gondoskodjon az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalásáról és a változás bejegyzése iránti kérelmet a Magyar 
Államkincstár felé nyújtsa be. 
 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér 
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Magyar 
Államkincstár 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz. 
 

 
Gémes László polgármester kérte, aki az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény Alapító Okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
175/2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása. 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratát 
módosítja. A szakfeladatokat 2010. január 1-től bővíti az alábbi 
szakfeladatokkal: 
 
862301 fogorvosi alapellátás, 
890441  közcélú foglalkoztatás, 
890442 közhasznú foglalkoztatás, 
890443 közmunka. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti módosítást 
követően gondoskodjon az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalásáról és a változás bejegyzése iránti kérelmet a Magyar 
Államkincstár felé nyújtsa be. 
 
A határozatot kapják: Gyömbér Ferencné jegyző, Pintér Lászlóné 
intézményvezető, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, 
Magyar Államkincstár 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz. 
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Kovács Béla képviselő elmondta, a piactér és a rendelő felé vezető úton nagy kátyú 
található, amely rendkívül balesetveszélyes. Kérte, hogy a Kft. a kátyút mielőbb 
szüntesse meg.  
 
Bába Miklós képviselő rákérdezett a Kórógy utca végén lévő közvilágítás bővítésére. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a Démász jelezte, hogy világító testet tudnak 
biztosítani.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, a Civil Tanács nagy kiadásnak tartotta a 
karácsonyi díszvilágítás költségét. Egyetért a takarékoskodási elvvel, viszont jóval 
nagyobb volumenű megtakarítást jelentene az éjszakai közvilágítás korlátozása. 
Külföldön ez már bevált tapasztalat.  
 
Gémes László polgármester elmondta, tárgyalt már erről a Démásszal és még vissza 
fognak térni rá. 
 
Tóth Lászlóné képviselő javasolta a Malom utca egyirányúsítását.  
 
Gémes László polgármester javasolta, hogy kérdezzék meg a lakosokat is.  
 
Lukács Istvánné képviselő megkérdezte, mikor lesz felszerelve a karácsonyi 
díszvilágítás? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a díszvilágítás 1-2 hét múlva látható lesz. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi 
Társulás azzal a kéréssel kereste meg Szentes Kistérség Többcélú Társulását, hogy az 
intézményfenntartó társulási formában Szentesi Kistérség Önkormányzatainak 
Gyermekvédelmi Szakellátási Intézményi Társulása keretében fenntartott Családok 
Átmeneti Otthonában 1 db 4 fős, és a Gyermekek Átmeneti otthonában 1 db 3 fős 
lakószobát ellátási szerződés keretében biztosítson a Hódmezővásárhelyi Többcélú 
Kistérségi Társulás ellátottjai számára.  
Az intézmények kihasználtságát megvizsgálták, ami 75 %-os. Elvileg oda lehetne 
adni a 4 és 3  férőhelyet, azonban ha a Szentes Kistérséghez tartozó településeken az 
igény elérné a 100 %-ot, az nem lenne kielégíthető. A Társulási Tanács ülésén a 
polgármesterek olyan álláspontot alakítottak ki, hogy ne adják oda a szabad 
kapacitást, a jelenlegi körülmények között előre nem látható, hogy mikor lesz 
szükség a férőhelyekre.  A térségben minden testület döntése szükséges ebben a 
témában. 
 
Kérdés, hozzászólás a szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki nem támogatja a férőhely biztosítását ellátási 
szerződés keretében, kézfeltartással jelezze.  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
176/2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: a Hódmezőváráshelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 
csatlakozása a Szentesi kistérségi gyermekjóléti feladatellátáshoz 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta a  Hódmezőváráshelyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Kapcsolat Központ csatlakozási szándékát a Szentesi kistérségi 
gyermekjóléti feladatellátáshoz és az alábbi döntést hozta: 
 
Nem támogatja, hogy a Hódmezővásárhelyi Többcélú Társulás 
Kapcsolat Központ ellátási szerződést kössön a Szentesi Kistérség  
Többcélú Társulás intézményi társulása keretében fenntartott  
Gyermekek Átmeneti Otthonával és Családok Átmeneti Otthonával.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester,  Szentesi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa. 

 
 
 
 
Dr. Vigh-Molnár Henriett az ülésről elment, a képviselők száma 9 fő lett.  
 
Gémes László polgármester előterjesztette a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2009. évi teljesítéséről és a pénzügyi 
gazdálkodásról szóló írásos anyagot, melyet a zárt ülés anyagai között küldtek  ki, 
tekintettel arra, hogy neveket, illetményeket  tartalmazott.  
 
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, az előterjesztés korrekt ajánlatot tartalmaz.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2009. évi teljesítéséről és a pénzügyi 
gazdálkodásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
177/2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Tájékoztató a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés 2009. évi teljesítéséről és a pénzügyi gazdálkodásról. 
 

Határozat 
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kovács 
Imre Szegvár, Kontra u. 33/A. sz. alatti lakos, vállalkozó, a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 
végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55. § /3/ 
bekezdés b./ pontja szerint, valamint a vállalkozó és az 
önkormányzat között létrejött, a községi temetők üzemeltetésére 
kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján tájékoztatót 
készített a köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés 2009. évi teljesítéséről és a pénzügyi 
gazdálkodásról. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Kovács Imre 
vállalkozó Szegvár, Kontra u. 33/A. sz. alatti lakos, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető. 

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
178 /2009. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a községi 
temetők üzemeltetésére vonatkozó 2008. január 1. napjától 2012. 
december 31. napjáig Kovács Imre Szegvár, Kontra u. 33/A. sz. 
alatti lakos, vállalkozóval kötött kegyeleti közszolgáltatási 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A szerződés 8./ pontja első és második bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: „A szerződő felek a szolgáltatás finanszírozásának 
rendjét az alábbiakban határozzák meg: 
Az önkormányzat vállalja, hogy a vállalkozóra rótt feladatok 
ellenértékét 2010. évben 8.472.000 Ft + áfa 1/12-ed részét 706.000 Ft 
+ áfa összeget minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig – az első 
alkalommal 2010. február 10. napjáig – az általa megjelölt Szegvár és 
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 57200062-0021471 számú 
bankszámlaszámra egyösszegben, számla ellenében utalja át. Egyéb 
indokkal és jogcímen a vállalkozó térítést vagy díjat az 
önkormányzattól nem igényelhet. Az önkormányzat késedelmes 
teljesítés esetén a jegybanki alapkamattal növelten köteles a 
közszolgáltatás díját megfizetni.  
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A fent megállapított díj összege 2010. évre érvényes. Szerződő felek 
úgy állapodnak meg, hogy a 8. pontban megjelölt vállalkozói díj 
2010. december 31-ig nem változtatható. 2011. január 1-jét követően 
az áremelés – a vállalkozó által felvállalt módon – az előző évre 
vonatkozó KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex (infláció) 
max. 99 %-a.” 
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
vállalkozóval a fenti tartalmú kegyeleti közszolgáltatási 
szerződésmódosítást írja alá. 
 
Határidő: 2010. január 1. 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér 
Ferencné jegyző, Kovács Imre vállalkozó Szegvár, Kontra u. 33/A. 
szám, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 

 
Mivel az egyéb előterjesztésekben több hozzászólás nem hangzott el, javasolta, hogy 
az önkormányzat vagyonát érintő ügyek megtárgyalását zárt ülés keretében 
folytassák. Kérte, aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 

179 /2009. (XI.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 
 

Csatordai Ferenc   Puskásné Halál Ágnes 
képviselő, jkv. hitelesítő 


