Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. december 17-én
tartott nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Bárány Józsefné képviselő
Bucsányi László képviselő
Csatordai Ferenc képviselő
Kovács Béla képviselő
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály 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
Kiss Ferenc Szentes Városellátó Intézmény munkatársa,
Döbrőssy Iván Szentes Városi Szolg. Kft. ügyvezető igazgatója,
Boldizsár Ferenc vállalkozó Mindszent
CSOMIFÜST Kft. Hódmezővásárhely

Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Külön köszöntötte
Dr. Kovács Zsuzsanna fogorvosnőt és férjét. Megállapította, hogy a képviselő-testület
10 fővel határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitotta. Bába Miklós
képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Puskásné Halál Ágnes
képviselő pedig később érkezik. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovács Béla és
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
181 /2009. (XII.17.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Kovács Béla és Dr. Vígh-Molnár
Henriett képviselőket bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat és
kérte annak elfogadását (1. sz. melléklet).
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
182 /2009. (XII.17.) 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 történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről

Gémes László
polgármester

2. A képviselő-testület 2010. évi Munkaterve

Gémes László
polgármester

3. Egyéb előterjesztések

Gémes László polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt bejelentette, hogy
Dr. Kovács Zsuzsanna fogorvos nő nyugdíjba vonul. Tisztelettel köszöntötte a
doktornőt és férjét. Röviden ismertette Dr. Kovács Zsuzsanna pályafutásának
történetét: Dr. Kovács Zsuzsanna doktornő fogorvosi diplomája megszerzését
követően, pályakezdőként került településünkre 1971. július elsején.
Hivatását alkalmazottként, közalkalmazottként, majd vállalkozási formában
gyakorolta. Közel 40 esztendőn keresztül szolgálta és védte Szegvár nagyközség
lakosainak egészségét. Betegeivel emberségesen bánt legyenek azok gyermekek,
felnőttek vagy idősek. Mindenkivel megtalálta a megfelelő hangnemet. Munkáját
szerette, mert általa megvalósíthatta önmagát. Jóleső érzéssel végezte tennivalóit,
mert hasznára volt környezetének, miközben ő maga is folyton tanult, változott,
tapasztalatokban gazdagodott.
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A község közéleti tevékenységéből is aktívan kivette részét. Hosszú éveken volt a
rehabilitációs bizottság tagja, jelenleg is kurátora az Önkormányzat által alapított
Szegvár Egészségéért Közalapítványnak.
Példát mutatott szakmaszeretetből, helytállásból. Tudását, átadta fiatalabb
kollegáinak is. Köszönjük, hogy a szakmát gyarapította, a pálya hírnevét növelte.
Ismereteivel, emberségével gazdagította a települést évtizedeken át. Köszönjük
barátságát. Kívánunk a Tisztelt doktornőnek erőt, egészséget, jó pihenést és tevékeny
hétköznapokat.
A nagyközség lakossága és a képviselő-testület nevében egy szerény ajándékkal
köszönte meg a doktornő 4 évtizedes munkáját.
Dr. Kovács Zsuzsanna fogorvos nő megköszönte a jókívánságokat.
A polgármester rátért az első napirendi pont megtárgyalására.

1./ Napirend
A polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről

Gémes László polgármester elmondta, rövid idő telt el az elmúlt testületi ülés óta.
Elmondta, a kerékpárút építése az újfalusi buszváróig elkészült. A további
munkálatokat az időjárás függvényében tudják végezni. Elkészült a park felújítási
pályázata, melyet a kabinet munkatársai ebben az időben egyeztetnek. A pályázat
december 18-án kerül benyújtásra, reméli sikeres lesz az elbírálás.
Kérte a képviselő-testületet, aki a szóbeli beszámolót az elhangzottak alapján
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
183 /2009. (XII.17.) 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.
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2./ Napirend
A képviselő-testület 2010. évi Munkatervének elfogadása

Gémes László polgármester előterjesztette a képviselő-testület 2010. évi Munkatervét
(2. sz. melléklet).
Kovács Béla képviselő javasolta, hogy az állategészségügy helyzetéről szóló
tájékoztató kerüljön bele a munkatervbe.
Gémes László polgármester elmondta, a javaslattal egyetért. Az állategészségügy
helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság kompetenciájába tartozik.
Kérte, aki a képviselő-testület 2010. évi munkatervét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
184 /2009. (XII.17.) KT.
Tárgy: A képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi
munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadta.
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon az
elfogadott munkaterv SZMSZ-ben meghatározott módon történő
kihirdetéséről, valamint az érintetteknek történő megküldéséről.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző és általa az érintettek.
Gémes László polgármester előterjesztette a 2010. évre a gazdálkodás viteléről
alkotott átmeneti rendeletről szóló javaslatot (3. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki a rendelet
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta
23/2009. (XII.17.)
Önkormányzati rendeletét
a
2010. évi költségvetés átmeneti szabályairól
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Gémes László polgármester előterjesztette a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás 2010. évi díjára vonatkozó javaslatot (4. sz. melléklet). Felkérte Tóth
Lászlónét, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, Szentes város hulladékgyűjtő telepe 2009.
december 31. napjával bezár. A bizottság megtárgyalta az anyagot és azt javasolta,
hogy maradjanak továbbra is a Szentes Városellátó Intézménnyel társulásban. A
2010. évre vonatkozó díjtétel 58 %-os emelkedést jelent.
Csatordai Ferenc képviselő elmondta, a Szentes Városellátó Intézmény
szolgáltatásával kapcsolatban sosem merült fel probléma. Javasolta, hogy a
közszolgáltatói feladatokat továbbra is az intézmény lássa el.
Gémes László polgármester elmondta, véleménye szerint az ajánlatban szereplő
díjtételnél olcsóbban senki nem végezné el a szolgáltatást. Az áremelés nem a
szolgáltató hibája.
Bucsányi László képviselő úgy tudja, korábban lett volna a szentesi
önkormányzatnak arra lehetősége, hogy folyamatosan bővíthető szeméttelepet
építsen. A hely erre biztosított. Egy magasabb díjszabással tudták volna fedezni a
kiépítés költségét. A képviselő-testület azonban nem akarta a lakosságot terhelni.
Véleménye szerint a szentesi képviselő-testület részéről meggondolatlanság volt.
Most viszont tudomásul kell venni az 58 %-os emelést.
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Kérte, aki elfogadja a
hulladékkezelési közszolgáltatás díjtételére vonatkozó javaslatot kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a hulladékkezelési közszolgáltatás
díjtételére vonatkozó javaslatot, melyet a köztisztaság fenntartásáról, a települési
szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról és a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló – többször módosított – 19/1998. (XII.15.)
Önkormányzati rendelet tartalmaz. Tekintettel arra, hogy ugyanez a rendelet
tartalmazza a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos
rendelkezéseket is, az Ör módosítására a kéményseprő-ipari közszolgáltató
kiválasztását követően kerül sor.
Gémes László polgármester megköszönte Kiss Ferenc részvételét.
Gémes László polgármester elmondta, hogy kiírták a pályázatot a kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására. Az előterjesztést a zárt ülés anyagai
között küldték meg képviselőknek. Javasolta, hogy a szolgáltatókat nyílt ülés
keretében hallgassák meg, majd zárt ülés keretében folytassák a tárgyalást. Az Ör.
elfogadására nyílt ülésen kerül sor.
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Ismertette a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására benyújtott írásos
előterjesztést Elmondta, a feladat ellátására 3 pályázat érkezett. Felkérte a
pályázókat, röviden mutatkozzanak be.
Boldizsár Ferenc mindszenti vállalkozó tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületet.
Elmondta, vállalkozását 1998-ban kezdte Hódmezővásárhelyen a Távfűtő Kft-nél,
ahol 2008-ig dolgozott. 2008-ban Budapesten elvégezte a mestervizsgát, majd még
ebben az évben pályázatot nyújtott be Tömörkényre, azóta végzi a közszolgáltatást.
Gémes László polgármester megköszönte a bemutatkozást és kérte a képviselőtestületet, tegyék fel kérdéseiket a pályázóhoz.
Kovács Béla képviselő megkérdezte, hogy a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges
műszerek beszerzését milyen módon tervezi?
Boldizsár Ferenc vállalkozó elmondta, a közszolgáltatás bevételéből, illetve pályázat
útján fogja beszerezni a még hiányzó műszereket.
Gémes László képviselő megköszönte Boldizsár Ferencnek a választ. Átadta a szót
Miklós Endrének, a CSOMIFÜST Kft. ügyvezetőjének.
Miklós Endre ügyvezető tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületet. Elmondta,
kéményseprési tevékenységét 1991-ben kezdte, mint betanított kéményseprő. Ezen
időszakban Szeged környékén dolgozott, később gyakorlatot szerzett a belvárosban,
majd vállalkozó lett. Vállalkozását később sikerült kft-vé alakítani. A szolgáltatás
elvégzéséhez szükséges eszközökkel rendelkezik, jelenleg Mindszenten,
Hódmezővásárhelyen, Eperjesen szolgáltat. A Kft. működéspolitikája az
önkormányzatokkal való szoros együttműködésről szól.
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólást és kérte a képviselőtestületet, tegyék fel kérdéseiket a pályázóhoz.
Tóth Lászlóné képviselő megkérdezte, hogy megtett árajánlatokat mennyi ideig
tudják tartani?
Miklós Endre ügyvezető elmondta, mindig év végén látható a tényleges bevétel,
akkor lehet pontosítani. Úgy gondolja, az árat egy évig tudják tartani.
Gémes László polgármester megköszönte Miklós Endrének a válaszokat és átadta a
szót Döbrőssy Ivánnak, Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának.
Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületet.
Elmondta, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. az alapítás óta, illetve jogelődje, a
Szentesi Városgazdálkodási Vállalat alapítása óta végzi Szegvár nagyközség
település területén a kéményseprő-ipari feladatokat. Tájékoztatásul elmondta, 2700
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db egyedi kémény és 200 db közületi kémény tartozik Szegvárhoz és külterületéhez.
A Kft. nem csak kéményseprési feladatokat lát el. A kéményseprő-ipari szolgáltatást
a volt járáshoz tartozó településekben is elvégzik, mely 18 ezer kéményt jelent.
Ajánlatuk lakossági díjtételeket tartalmaz. A közületi árakat mindenhol egyedi
szerződés alapján – a polgári törvénykönyvnek megfelelően – a vállalkozásokkal,
cégekkel megkötötték. Cégük minden olyan feltétellel rendelkezik, amely a
tevékenység végzéséhez szükséges. A számítógépes programjuk teljes körű
nyilvántartás végzésére alkalmas. Olyan vizsgálókamerával rendelkeznek, amellyel
roncsolás mentesen tudják vizsgálni a kéményt. Most vásároltak egy olyan
készüléket, amelynek segítségével a túlnyomásos kémények füstgáz ellenőrzését is el
tudják végezni.

Gémes László polgármester megköszönte a bemutatkozást. Kérte a képviselőtestületet, tegyék fel kérdéseiket a pályázattal kapcsolatban.

Tóth Lászlóné képviselő elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság részletesen tárgyalta a beérkezett pályázatokat.
Megkérdezte, hogy a tartalék kémény díjtétele miért egyezik meg a használatban
lévő kémények tételeivel? Felkérte Döbrőssy Ivánt, magyarázza el, mit jelent a
tartalékkémény. A tartalékkémény visszaállításakor kell-e újra szakvéleményt kérni
és miért nem lehet azoknak a díjtétele alacsonyabb?
Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató elmondta, a tartalékkémény ugyan olyan
kémény, mint a használatban lévő kémény és bármikor üzembe helyezhető. A
kéményseprőnek el kell végeznie a használatban lévő és tartalékkémény ellenőrzését.
Megszüntetett kémények esetében a füstcső nyílásokat le kell zárni. Korábban az volt
az előírás, hogy a megszűnt kéményeket vissza kell bontani födémcsíkig, ma már
elég, ha lezárják. Ha a későbbiek során újra használni akarják, akkor szükséges a
szakvélemény.
Tóth Lászlóné képviselő megköszönte Döbrőssy Iván válaszát.
Gémes László polgármester megköszönte a pályázók válaszait és a megjelenést.
Elmondta, a pályázat elbírálásának eredményéről írásban fognak értesülni.
Javasolta, hogy a pályázatokról és személyt érintő ügyek megtárgyalásáról a
tanácskozást zárt ülés keretében folytassák. Kérte, aki a zárt ülés elrendelésével
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
185 /2009. (XII.17.) KT.
Tárgy: Zárt ülés elrendelése.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete személyt
érintő ügyek megtárgyalásának idejére elrendelte a zárt ülést.
A zárt ülés bezárása után a képviselő-testület ismét nyílt ülés keretében folytatta a
munkáját.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatást a Szentes Városi Szolgáltató Kft. lássa el, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta
24/2009. (XII. 17.)
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 ismertette a közművelődési feladatellátás vizsgálatáról
szóló írásos előterjesztést (5. sz. melléklet). Elmondta, az éves munkaterv alapján sor
került Szegvár Nagyközség Önkormányzata közművelődési feladatellátásának
vizsgálatára. Az írásos anyagot az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta.
Felkérte Lukács Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, a szakfelügyelő átvizsgálta a
közművelődés feladatrendszerét. A szakfelügyelő májustól júliusig több alkalommal
tartózkodott a községben. Ellátogatott az intézményekbe, különböző programokat
látogatott meg, interjúkat készített, ezek alapján állított össze egy képet a falu
közművelődéséről.
Nem csak a Művelődési Ház és az Oktatási Bizottság, hanem az egyház is sok
programot szervez a faluban. Kiemelte, hogy a művelődési házban a
művelődésszervező nagyon sok pályázatot ír a programok bővítése érdekében, ezen
kívül kiemelte a tűzköves alapítvány működését, mely 13 közösséget foglal magába.
Elmondta, hogy a művelődési ház önállóan nyújt be pályázatokat. Az anyagban
tévesen szerepel a néptánc oktatás megkezdésének időpontja, hiszen mindenki tudja,
hogy a Dobbantó Néptáncegyüttes 2009-ben ünnepli fennállásának 45. évfordulóját.
A szakfelügyelő kiemelte, kevés olyan település van, ahol olyan sok program van,
mint Szegváron. Összességében megállapította, hogy a település közművelődési
feladatrendszere példa értékű. A bizottság a közművelődési feladatellátás
vizsgálatáról szóló írásos anyagot elfogadásra javasolta.
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Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné bizottsági elnök
ismertetését.
Bárány Józsefné képviselő elmondta, az anyagban olvasható, hogy Szegvár község
keveset költ közművelődésre. Megjegyezte, hogy az állami normatíva sem nőtt az
utolsó 4 évben, sőt, fokozatosan csökkent. 2006-ban míg az állami normatíva 1.166,-Ft volt egy főre vetítve, addig emellé az önkormányzat még 3.798,-- Ft-ot hozzátett.
Tehát a feladatellátásnak 1/5-öd részét fedezte az állami hozzájárulás. Az
önkormányzat tudatosan hozta meg azt a döntését, hogy a Művelődési Házat, mint
önálló intézményt, megszünteti. Ebből eredően a megtakarítás 10 millió forint. Ennek
ellenére a művelődési ház közművelődési feladatait maradéktalanul ellátja.
Gémes László polgármester megköszönte Bárány Józsefné hozzászólását. Külső
emberek véleménye szerint a korábbinál nagyobb az összefogás a civil
szervezetekkel, nagyobb a pályázati aktivitás. Az épület stílusában is sokat változott
az elmúlt egy év alatt, rendezettebb, otthonosabb. Felújítására pályázat útján kerül
sor. Az idei számokat tekintve az állami támogatás összege csökkent. Az
önkormányzati támogatás duplája az állami normatívának.
Kérte, aki a közművelődési feladatellátás vizsgálatáról szóló írásos előterjesztést
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
189/2009. (XII.17.) KT.
Tárgy: Közművelődési feladatellátás vizsgálata.
Határozat
Szegvár
nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta Dombi Ildikó közművelődési szakértő által készített
jelentést Szegvár Nagyközség Önkormányzata közművelődési
feladatellátásnak általános, részletes szakfelügyeletéről.
1./ A képviselő-testület megállapította, hogy az elkészített anyag
átfogóan, korrekten mutatja be a település közművelődési
feladatellátását.
A megbízott szakértő rendkívül igényesen, magas színvonalúan,
teljes körűen tárta fel a községi közművelődés helyzetét.
Megállapításai, segítő szándékú kritikái az ágazati jogszabályokon
alapulnak, melyeket köszönettel vett.
2./ A képviselő-testület elfogadja a szakértő megállapítását, hogy a
magas színvonalú közművelődési tevékenység szinten tartása,
fejlesztése egyre nehezebben lesz megvalósítható.
A jelenlegi pénzügyi kondíciók ismeretében azonban plusz létszámfejlesztésre nincs lehetőség.
Az alkalmazott könyvtárosok, az
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önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, a helyi civil
szervezetek tevékenységének koordinálásával kívánja a képviselőtestület a szakmai munka színvonalát emelni.
A tárgyi és pénzügyi feltételek javítása érdekében a pályázati
lehetőségek maximális kihasználására törekszik.
A Képviselő-testület megállapította, hogy a közművelődési és
közgyűjteményi feladatokhoz kapott normatív hozzájárulások évrőlévre csökkennek, ami csak kis mértékben fedezi az éves kiadásokat.
Ez
az
alacsony
szintű
finanszírozás
kényszerítette
az
önkormányzatot a szervezeti változtatásokra, az önkormányzati
hozzájárulás csökkentésére, amit szakmai szempontból nem tart
elfogadhatónak.
3./ A képviselő-testület felkérte a jegyzőt és a közművelődési
szakembert, hogy a közösségi szintér használati és működési
szabályzatát készítse el és elfogadás végett terjessze a képviselőtestület elé.
4./ A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a Szentesi Jövőnkért
Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel 2009. február 12-én aláírt
közművelődési megállapodást az 1997. évi CXL. törvény 79. § (2)
bekezdés e.) pontjában foglaltakkal (a megállapodás személyi, tárgyi
és pénzügyi feltételei) egészítse ki és elfogadás végett terjessze a
képviselő-testület elé.
5./ A képviselő-testület felhívta a közművelődési szakember
figyelmét az adminisztrációs munka naprakész, folyamatossá tételére.
6./ A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Dombi Ildikó
közművelődési szakértőnek a magas színvonalú, korrekt munkájáért.
Határidő: 3-4./ pont esetében 2010. március 31.
5./ pont esetében: folyamatos
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző, Nagy Sándorné
Művelődésszervező
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Nagy Sándorné művelődésszervező.

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár-Mártély Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 2. számú módosítására
vonatkozó javaslatot.
A MÁK ellenőrzést végzett az önkormányzatnál a szociális és a közoktatási
normatívák vonatkozásában. Az ellenőrzésről készített jelentés szerint Szegvár
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Nagyközség többlet normatívára jogosult, ugyanakkor ezt a többletet az önhiki-s
támogatásból levonja, így az egyenlegünk megközelítőleg 0 lenne. Mártély Község
vonatkozásában azt állapította meg, hogy több normatívát igényelt, amit vissza
kellene fizetnie. Ez a megállapítás a 2008. évi szeptembertől-decemberig terjedő
időszak közoktatási feladatátadás következménye. A Társulás 2008. szeptemberétől
jött létre. A 2008. évi normatívát mindkét település leigényelte, majd elszámolta. Ha
Mártély szeptembertől visszamondta volna a normatívát, nem kapta volna a 4
hónapra, viszont Szegvárnak nem volt lehetősége a mártélyi lemondással egyidőben
ezt megigényelni, így erre a 4 hónapra nem kaptunk volna állami normatívát, hitelt
kellett volna felvenni az intézmények működtetésére. Ezt egyik önkormányzat sem
tudta volna felvállalni. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy évközi feladatátadásátvétel esetén az önkormányzatok megállapodjanak az elszámolást illetően. A
Társulási megállapodás tartalmaz erre rendelkezést, azonban ezt csak 2009.
januárjától tekintettük érvényesnek, a 2008. évi elszámolást a fentiek szerint tettük
meg.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Társulási megállapodást egészítsük ki a
2008. szeptember-december 31-ig terjedően úgy, hogy ezen időszakra az állami
normatív támogatásokat a két önkormányzat saját illetékességi területén található
intézményekre maguk igénylik és számolják el. Bízzunk benne, hogy a Kincstár
elfogadja ezt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Társulási megállapodás módosításával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
190 /2009. (XII.17.) KT.
Tárgy: Szegvár – Mártély Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási
megállapodása 2. számú módosítása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szegvár – Mártély Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodása (továbbiakban Megállapodás)
módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Megállapodás VI. fejezet „A társulás vagyona, működési
költségeinek meghatározása” 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.) A társulás által ellátott közoktatási feladatokra – a mindenkori
költségvetési törvény szerint – járó állami normatív támogatást a
Magyar Államkincstár útján Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
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Polgármesteri
Hivatala
hívja
le,
(mint
a
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Székhelye) kivéve, ha a költségvetési
törvény erről másképp rendelkezik. A költségvetés elfogadásakor
meg kell határozni, hogy a társulás által fenntartott intézményre
vonatkozóan egységesen lehívott normatív támogatás hogyan oszlik
meg a mártélyi és szegvári tagintézmények között.”
2.) A Megállapodás VI. fejezet „A társulás vagyona, működési
költségeinek meghatározása” az alábbi 4/A.) ponttal egészül ki:
„4/A) A társult önkormányzatok az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XI. 30. ) Korm. rend. 119. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörükben eljárva a következők szerint
egyeznek meg. Tekintettel az évközi feladatátadásra 2008. szeptember
1. és 2008. december 31. között a Társulás által ellátott közoktatási
feladatokra – a költségvetési törvény szerint – járó állami normatív
támogatást a Magyar Államkincstár útján a feladatmutató-számok
alapján a társulásban érintett önkormányzatok a saját illetékességi
területükön található intézményegységekre maguk igénylik és azzal
maguk kötelesek a 2008. évi beszámolóban a Magyar Államkincstár
felé elszámolni.”
3.) A képviselő-testület felhatalmazza
Megállapodás-módosítás aláírásával.

a

polgármestert

a

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Balogh Jánosné
Mártély község polgármestere, Gyömbér Ferencné jegyző SzegvárMártély Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa.

Gémes László polgármester előterjesztette a pályázat egészségügyi szolgáltatások
fejlesztésére vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). Elmondta korábban már
nyújtott be az önkormányzat pályázatot, mely nem volt sikeres. Most újra van
lehetőség pályázni, a támogatás mértéke 90 %-os, beadási határidő január 8-a, ami
elég rövid, viszont a munkatársak elkövetnek mindent, hogy határidőre
elkészüljenek.
Szabó Tibor képviselő rákérdezett a tervszámra.
Gémes László polgármester elmondta a végleges költségvetés még nem készült el, a
pályázat írása folyamatban van. A beruházás kb. 50 millió forintba kerül.
Kérte, aki egyetért az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázat
benyújtásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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191 /2009. (XII.17.) KT.
Tárgy: Pályázat a DAOP-2009-4.1.1/A – Egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére,
Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztésére, alap-, járó beteg szakellátás
korszerűsítésére.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Dél-Alföldi Regionális operatív Programban kiírt Egészségügyi
szolgáltatások fejlesztésére, Kistérségi járó beteg szakellátó központok
fejlesztésére, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítésére kiírt
pályázatról.
A pályázat célja minden lakos számára hozzáférhetővé tenni a
megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi
intézmények közszolgáltatásait.
Fő prioritások:
A
működő
alapellátást
szolgáló
orvosi
rendelők,
egészségközpontok/egészségházak
infrastruktúra
fejlesztése,
akadálymentesítése.
- A szakmai felszereltség korszerűsítése a minimumfeltételeknek
megfelelően, a minőségi definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek,
eszközök fejlesztésére.
- Info-kommunikációt biztosító informatikai fejlesztések
A támogatás összege minimum 10.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 90
%-a.
A pályázat beadási határideje: 2010. 01. 08.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita
pályázatíró.

Gémes László polgármester előterjesztette a MIO CONTO Kft. kérelmét (7. sz.
melléklet). Az ügyvezető igazgató a bérleti díj elengedését kéri a képviselőtestülettől. Úgy gondolja, ha a kft. vállalja egy bizonyos létszám foglalkoztatását,
abban az esetben az önkormányzat képes a kompromisszumra.
Bárány Józsefné képviselő elmondta, ez jó ötlet és nem új. Amikor legelőször kérték
a bérleti díj mentességet, akkor is arról volt szó, hogy amennyiben nem tudják az
épületet bérleti díj mentesen használni, akkor kénytelenek lesznek dolgozókat
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elküldeni. Az önkormányzat akkor engedélyezte a díjmentességet, mégis a
foglalkoztatott létszám a felére csökkent. Akkor ők az ígéretüket nem tartották be és
erre emlékeztetni kell őket.
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testületet, hatalmazza fel arra, hogy a
MIO CONTO Kft. vezetőjével tárgyaljon a bérleti díj tárgyában. Mindkét fél számára
elfogadható tervezetet kell készíteni komoly garancia vállalásával.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
192 /2009. (XII.17.) KT.
Tárgy: MIO CONTO Kft. bérleti díja.
Határozat
Szegvár
nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a MIO CONTO Kft ügyvezető igazgatójának kérelmét,
mely a Szegvár, Állomás u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonban
álló ingatlan bérleti díjának elengedésére vonatkozott.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy az
ügyvezető igazgatóval tárgyaljon a bérleti díj lehetséges mértékéről,
melyben mindkét fél számára elfogadható és megnyugtató megoldást
találnak.
A képviselők kérték, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a
polgármester a képviselő-testületet.
Felelős: Gémes László polgármester.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester.

Gémes László polgármester megköszönte a részvételt, az egész évi aktivitást, békés,
boldog új évet kívánt és az ülést bezárta.
Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző
Kovács Béla

Dr. Vigh Molnár Henriett
képviselő, jkv. hitelesítő

