
 Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. február 25-én tartott  
nyílt üléséről.                
 
Jelen voltak:  Gémes László polgármester 
  Bába Miklós képviselő 
  Bárány Józsefné képviselő 
  Bucsányi László képviselő 
  Csatordai Ferenc képviselő 
  Kovács Béla képviselő 
  Lukács Istvánné képviselő 
  Puskásné Halál Ágnes képviselő 
  R. Nagy Mihály képviselő 
  Szabó Tibor képviselő 
  Tóth Lászlóné képviselő 
  Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
  Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 
  Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 
  Csurka Zoltánné óvodavezető 
  Pintér Lászlóné intézményvezető 
  Pajkó Mihály Zsolt iskola igazgató 
  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. Dr. Vígh-Molnár Henriett és Puskásné Halál Ágnes képviselő előre 
jelezte, hogy később érkezik az ülésre. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bárány 
Józsefné és Tóth Lászlóné képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők 
személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 
21/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 



 2 

 
 

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

 
 
Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, 
melyet kiegészített a két ülés között történt fontosabb események ismertetésével. 
Kérte, aki a napirendi pontok megtárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze (1. sz. 
melléklet). 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
22/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 
 

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

NAPIRENDI PONTOK: 
 
1. Az önkormányzat és intézményei  Gémes László 

2010. évi költségvetésének elfogadása  polgármester  
 
         2.  Tájékoztató Szegvár Nagyközség Cigány  Varga Ferenc 

Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről elnök 
            
         3. Egyéb előterjesztések 
 
 

 

 

Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a NABUCCO 
gázvezeték a településen fog keresztül haladni. Ebben a témában egyeztetésen vett 
részt Szegeden. Ez legjobban a település külterületét fogja érinteni. A vezeték 
Mindszent, Hódmezővásárhely irányából jön és a tsz központ mellett halad el, 
keresztezve a vasúti átjárót, majd a Berken fog tovább haladni Felgyő irányába. A 
hatóságok azt javasolták, hogy a Kurca alatt legyen átfúrás. A kiviteli tervek még 
nem készültek el. Véleménye szerint a beruházás 5 éven belül nem fog elindulni a 
különböző tanulmányok, tervek elkészítése időbe telik.  
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Egyeztető értekezleten vett részt a szennyvízberuházással kapcsolatban, ahol 
tájékoztatást kapott arról, hogy a tervek és a tanulmányok elkészítése milyen 
stádiumban van. A tervek véglegesítése előtt előzetes vizsgálati dokumentációt is el 
kell készíteni, melyet véleményeznek. Amennyiben azt tovább tervezésre 
alkalmasnak találják, a terveket újra be kell adni, ezt követi a második fordulós 
pályázat benyújtása, melyet megelőz egy örökségvédelmi és lőszermentesítési 
tanulmány elkészítése. Mindezek elkészítéséért nem kell külön fizetni az 
önkormányzatnak. Számítások szerint a második fordulós pályázat benyújtása 2010. 
május 19. napja. Véleménye szerint ősz végén, tél kezdetén minden dokumentum 
elkészül és jövőre kezdődhet a beruházás. A forrás rendelkezésre áll. Szegváron a   
legszigorúbb és legmodernebb tisztító fog megépülni. Ezért is fog tiszta víz bekerülni 
a Kurcába.  
 
Gémes László polgármester javasolta, hogy térjenek rá az első napirendi pont 
tárgyalására.  
 
 
 

1./ Napirend 
 

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének elfogadása 
 
Gémes László polgármester megkérdezte Váradi Jánosné gazdálkodási 
osztályvezetőt, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?  
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, szóbeli kiegészítése nincs az 
anyaggal kapcsolatban. Néhány módosítás történt a költségvetésben, melyről 
készített egy írásos kiegészítést a képviselő-testületi tagok részére.  
 
Gémes László polgármester kérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok 
javaslatát.  
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
tárgyalta a költségvetést. A felmerült kérdésekre megkapták a választ. Az 
intézmények vezetői szoros kapcsolatban állnak a gazdálkodási osztály vezetőjével, 
így közvetlenül el tudták végezni a szükséges módosításokat. Mindenki tisztában 
van a megszorításokkal, melyeket szigorúan be kell tartani. Minden erejükkel azon 
lesznek, hogy a kulturális élet továbbra is töretlenül folytatódjon. Hiányolta a 
bizottság a Szegvári Kisebbségi Önkormányzat költségvetését. Megköszönte a 
gazdálkodási osztály munkáját. A költségvetést az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elfogadásra javasolta.  
 
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 11 
fő.  
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Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az önkormányzatnak továbbra is 
pótolni kell a forráshiányt. Az Ügyrendi Bizottság a költségvetést a Pénzügyi 
Bizottság javaslatával, írásos kiegészítésével együtt elfogadásra javasolta. 
 
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottsági is részletesen tárgyalta az önkormányzat 2010. évi 
költségvetését. A bizottság megállapította, hogy a közoktatási normák nagyon 
lecsökkentek, nem ért egyet a közművelődési norma teljes elvételével. A bizottság a 
költségvetést az írásos kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolta. 
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 12 fő.  
 
Gémes László polgármester azzal egészítette ki a hozzászólást, hogy az idősek 
otthonára jutó normatíva is jelentősen csökkent.  
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság az önkormányzat 2010. évi költségvetését a módosításokkal 
együtt elfogadásra javasolta.  
 
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, valamint a rendelet tervezetet. A bizottság jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve, írásban is megfogalmazta véleményét, melyet minden 
képviselőnek eljuttatott. Megjegyezte, a költségvetés kiadási főösszege azért 
emelkedett, mert az anyagban szerepel Derekegyház község bér jellegű kiadásai, 
valamint Szegvár-Mártély ÁMK teljes költségvetése is. A költségvetésen átvezetésre 
kerültek azok a módosítások, kiegészítések, melyek az első fordulóban 
megállapításra kerültek.  A költségvetésben a saját bevételek csökkenése lett 
előirányozva az intézményi térítési díjaknál, kivéve az iparűzési adó, ahol 
növekedéssel számoltak. Működési bevételek forráshiány pótlására az ÖNHIKI 
pályázatot az elmúlt évben is benyújtotta az önkormányzat, sajnos sikertelenül. Az 
önkormányzat működését döntő mértékben az állami költségvetésben meghatározott 
normatívák határozzák meg. 2010-re a meghatározott normatívák alapján Szegvár 
Nagyközség Önkormányzatának összességében 31 millió forinttal lett kevesebb a 
bevétele. Ennek hiányával a kötelező feladatokat az előző évihez hasonló szinten 
kellene megvalósítani. A normatívák változásából eredő bevételkiesés 53 millió 
forint, melyet ellensúlyoz a Szegvár-Mártély ÁMK Mártély nagyközség által igényelt 
normatívája, melyet Szegvárnak át fog adni.  
Működési kiadások között dologi, személyi jellegű kiadásokkal kell számolni. Dologi 
kiadásokat inflációs mértékkel emelten tartalmazza a költségvetés, a személyi jellegű 
ráfordítások között illetménynövekedéssel nem számoltak. Nem kötelező feladat a 
méltányossági közgyógyellátás és az ápolási díj, valamint a civil szervezetek 
támogatása. A forráshiány összege is magasabb az előző évinél. 2010. évben is 
lehetőség van az ÖNHIKI pályázat benyújtására, melyet az önkormányzat ki is 
használ. Bízik a nyertes pályázatban.  
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának az álláspontja az, hogy a külső tartozásokat 
maradéktalanul teljesítse. A forráshiány miatt működési hitel felvételére kényszerül. 
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2007. óta állandósult a folyószámla hitel felvétele. Ez volt az első olyan év, amikor év 
végére hitelállománya maradt az önkormányzatnak, amely az évek során egyre 
emelkedett. 2009. december 31-én 74.795.000 Ft volt a folyószámla hitel záró 
állománya.  
Céltartalékkal kapcsolatban elmondta, az önkormányzat arra kényszerült, hogy a 
2010. évi költségvetésbe 25 millió forinttal kevesebb működési céltartalékot tervezzen 
az előző évi módosított előirányzathoz képest. A 31 millió kieső támogatással 
számolni kell. A bevételeket nem tudja növelni az önkormányzat, a dologi kiadások 
nem csökkenthetők, a személyi jellegű kiadások csak a törvény szerinti mértéket 
tartalmazzák. Az egyensúly megteremtése érdekében a csökkentést végre kellett 
hajtani. 3,5 millió forint működési céltartalék szerepel a költségvetésben, ami nem 
jelent biztonságot a kiadások fedezetére. A felhalmozási fejlesztési lehetőségekről 
újat nem tud mondani. Sajnos a pályázatok önerejéhez sincs megfelelő forrás, az 
önerő biztosítását hitellel oldja meg az önkormányzat.  
A Pénzügyi Bizottság a 2010. évi költségvetést az írásos véleménnyel elfogadásra 
javasolta.  
 
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Átadta a szót Gajdánné 
Szatmári Mária könyvvizsgálónak.  
 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló tisztelettel köszöntötte a képviselő-
testületet. Elmondta, hogy a jogalkotó szervek 2009. december 19-én meghoztak egy 
új kormányrendeletet, amely december 20-án már életbe lépett. Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatának és intézményeinek 2010. évi költségvetése a módosított 
jogszabályok figyelembevételével – az előírt szerkezetben készült el. Az anyag 
összeállítása nagyon nagy odafigyelést és körültekintést igényel mindenki részéről. 
Az illetékes minisztériumok az állami támogatásokat és a normatívát évről évre 
csökkentik, ami nagy gondot jelent, hiszen a településeken élő lakosok teherbíró 
képessége már nagyon véges. A felemelt adók egy idő után behajthatatlanná válnak. 
Nincs olyan település, akinek ne lenne likvidhitele. A jogszabály előír különböző 
kötelező feladatellátást, viszont nem biztosítja hozzá a fedezetet, néhány esetben 
elvonja, pl. jelzőrendszer biztosítása. Nem biztos, hogy minden önkormányzat fel 
tudja ezt vállalni és meg tudja oldani. Az önkormányzatok, köztük Szegvár is 
megragadja a pályázati lehetőségeket függetlenül attól, hogy az önerő rendelkezésre  
áll vagy sem. Nem csak az önerő biztosítása jelent gondot, hanem az is, hogy a 
legtöbb pályázat utófinanszírozott, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak 
előlegezni kell, sok esetben külső pénzügyi forrásból. Szegvár Nagyközség a 
képviselő-testület döntését minden esetben végre tudta hajtani. Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetését 1.073.250 eFt bevételi és kiadási 
főösszeggel elfogadásra javasolja.  
 
Gémes László polgármester megköszönte Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 
ismertetését. Megkérdezte a Civil Tanács képviselőjét, van-e véleménye az 
elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke elmondta, nincs véleménye.  
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Gémes László polgármester átadta a szót a képviselő-testület tagjainak.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, a jogszabályok folyamatosan változnak. A 
kormányoknak az volt a célja, hogy a jogszabályokat tökéletesítse. Megjegyezte, nem 
érzi, hogy ez elérkezett volna.  
 
Gémes László polgármester úgy gondolja, ezek után van igazán javítanivaló. 
Számítógépes programok nem tudnak speciális helyzeteket kezelni.  
 
Bucsányi László képviselő javasolta Bába Miklós képviselő társának, hogy kérdését 
Szirbik Imre országgyűlési képviselőnek tegye fel. Javasolta, hogy a Szegvári 
Naplóba tegyék közzé a 2. sz. tájékoztató táblát.  
 
Gémes László polgármester elmondta, kéréssel fordulhat a Szegvári Napló 
Főszerkesztőjéhez, hogy az újságba jelentesse meg az említett tájékoztató táblát. 
Jogos kritika nem érheti a képviselő-testületet, a könyvvizsgáló is megállapította, 
hogy a költségvetés elég szorított. Az önkormányzat nem folytat pazarló 
gazdálkodást. Ha apró lépésekkel is, de a település mégis előbbre tud jutni.  
Kérte, aki az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetését a 
kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal megalkotta 
 
 

2/2010. (II.25.) Önkormányzati rendeletét 
 

az 
 

Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 
 
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Szegvár Nagyközség 
Önkormányzata nyújtsa be az ÖNHIKI-s pályázatot, és a nyilatkozatot fogadja el, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
23/2010. (II.25.) KT. 
 

Tárgy: Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzat 2010. 
évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. 
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Határozat 
 

A) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi 
CXXX. Törvény 45. § /1/ bekezdése és 6. számú melléklet 
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
támogatására. 

B) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. a./ Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-
jén 4904 fő 

II. a./ Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl az 
alábbi önállóan működő intézményeket tartja fenn: 

- Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ 
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

III. Az önkormányzat 
1. a 2009/2010. nevelési, illetve tanévben 
  Részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában és a többcélú kistérségi társulások 
támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2009. évi 
költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő 
szabályok 2.1.-2.2.-2.3. pontjában meghatározott – 
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelelően. 
 
2. a 2010/2011. nevelési, illetve tanévben 
 Részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások 
támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – a 
költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő 
szabályok 2.1.-2.2.-2.3. pontjában meghatározott – 
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. 
 

IV. Az önkormányzat magánszemélyek és vállalkozások 
kommunális helyi adó bevezetéséről döntött és 
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a 
gazdálkodása során realizál. 

V. a) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására 
vonatkozóan az Ötv. 92/A. § /2/ alapján 
könyvvizsgálatra kötelezett 

 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér 
Ferencné jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 
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2./ Napirend 

 
Tájékoztató Szegvár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

tevékenységéről 
 
Gémes László polgármester elmondta, ismét nem tudja a képviselő-testület tárgyalni 
a Szegvár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. Az elnök nem tisztelte meg Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületét sem a jelenlétével, sem a tájékoztató elkészítésével. 
Tevékenységük ismeretlen, pénzüket viszont minden évben elköltik. Javasolta, hogy 
a témát a képviselő-testület vegye le napirendről.  
 
Bucsányi László képviselő megkérdezte, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke igazoltan vagy igazolatlanul van távol?  
 
Gémes László polgármester elmondta, az elnök tudja a feladatát, a testületi ülésre 
kapott meghívót. Távolmaradását nem jelezte.  
 
R. Nagy Mihály alpolgármester javasolta, hogy a képviselő-testület azért vegye le 
napirendről a tájékoztató tárgyalását, mert a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke nem jelent meg az ülésen.  
 
Gémes László polgármester hozzátette, még a tájékoztató sem készült el, tehát nincs 
mit tárgyalni.  
 
Bucsányi László képviselő arcpirítónak nevezete, ahogy a kisebbségi önkormányzat 
a települési önkormányzattal foglalkozik. Véleménye szerint ők tehetnek arról, ahogy 
az emberek gondolkodnak és vélekednek róluk. Szabálytalan az, hogy a cigány 
kisebbségi önkormányzat nem csatolja költségvetését a települési önkormányzat 
költségvetéséhez. Jelezni kell, hogy évek óta ez a tendencia. Megjegyezte, hogy 
minden bizottsági ülésre kapnak meghívót, de oda sem mennek el.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyet ért azzal, hogy a képviselő-testület azért 
vegye le napirendről a tájékoztató megtárgyalását, mert az anyag nem készült el és a 
kisebbségi önkormányzat részéről senki nem képviseltette magát, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 24/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: Tájékoztató Szegvár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
tevékenységéről 
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Határozat 
 
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről szóló tájékoztatót levette 
napirendjéről, tekintettel arra, hogy az önkormányzat írásos anyagot 
sem küldött, valamint képviselője sem jelent meg az ülésen. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Varga Ferenc CKÖ 
elnöke 
 

 
3./ Napirend 

 
Egyéb előterjesztések 

 
Gémes László polgármester előterjesztette az egyesületek, civil szervezetek, 
közösségek támogatására vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet).  
Kérdés, vélemény az írásos anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki az 
egyesületek, civil szervezetek, közösségek támogatását az előterjesztés alapján 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
25/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: Egyesületek, civil szervezetek, közösségek támogatása. 
 

Határozat 
 
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.25.) 
önkormányzati rendeletében  elfogadott sport, egyesületi, civil szervezetek, 
közösségek támogatási keretének felhasználására   pályázatot ír ki az 
alábbiak szerint: 
 
„Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évben is 
támogatni kívánja a településen működő sportszervezeteket, egyesületeket, 
civil szervezeteket és helyi közösségeket. 
 
A támogatás elnyerésére a képviselő-testülethez címzett pályázatot kell 
benyújtani. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

a.) a pályázó adatait (nevét, székhelyének címét), 
b.) a szervezet rövid bemutatását, a településen eddig végzett tevékenységét, 
c.) a bejegyzési okirat másolatát, 



 10 

d.) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el 
kíván látni, 

e.) a d.) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, és 
az önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, 

f.) a d.) pontban meghatározott tevékenység végzéséért felelős személy 
megnevezését, elérhetőségét. 
 
Azok a szervezetek, amelyek az elmúlt évben már támogatásban részültek, 
csatolják a pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról szóló 
igazolásaikat, beszámolójukat. 
 
Az elszámolásnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó adatait, 
- a pénzügyi támogatást megítélő képviselő-testületi határozat számát, 
- a kapott pénzügyi támogatás összegét és időpontját,  
- a pályázatban meghatározott célt és a ténylegesen megvalósított feladatokat, 

tevékenységet, 
- a pénzügyi támogatás felhasználására vonatkozó bizonylatok másolatát, 
- a pályázatért felelős személy aláírását, elérhetőségét. 

 
A pályázatok beadási határideje: 2010. március 22. 
 
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell leadni. 
 
A pályázatok elbírálására a 2010. április 15-én tartandó képviselő-testületi 
ülésen kerül sor.” 
 
A pályázatok eredményéről minden pályázó a képviselő-testületi ülést 
követően, határozat formájában értesül. 
 
2. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a 
pályázat Szegvári Naplóban, Szegvár honlapján történő megjelentetése 
érdekében. 
 
3./ A képviselő-testület felkérte a Pénzügyi Bizottságot és az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a beérkező pályázatokat, 
elszámolásokat tekintse át, és tegyen javaslatot a 2010. évi támogatási 
összegekre.  
 
Határidő:  pályázati kiírás megjelentetésére: azonnal 
           előterjesztés elkészítésére: 2010. március  27. 
Felelős:     jegyző, bizottsági elnökök 
 
A határozatot kapják: Gyömbér Ferencné jegyző, Bárány Józsefné a 
Pénzügyi Bizottság elnöke, Lukács Istvánné az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető. 
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Gémes László polgármester előterjesztette a szociális étkeztetés biztosítására 
vonatkozó szerződést (4. sz. melléklet). Elmondta, a jogszabályi változások miatt 
február 28-ig szól a szerződés, melyet december 31-ig lehet meghosszabbítani. 
Kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el.  
Kérte, aki a szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződést az előterjesztés 
alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
26/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: Ellátási szerződés szociális étkeztetésre. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
étkeztetés biztosítására vonatkozó, a Castellum Étteremmel kötött 
szerződést 2010. március 1. – december 31-ig terjedő időre a jelen 
határozat melléklete szerint jóváhagyta.  
 
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 az ivóvízminőség-javító önkormányzati 
társulás társulási megállapodás tervezetét (5. sz. melléklet). Az ivóvízminőség javító 
program 170 önkormányzatot érint. Röviden ismertette, hogyan határozzák meg az 
arzén szintet.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, az a közvélemény, hogy az országban az ivóvíz 
mérgező. Véleménye szerint ez nem az arzénről és a ciánról szól, Tudni kellene, 
miért változott meg a határérték. A döntést hozóknak tájékozódni kellene. Nem ért 
egyet azzal, hogy az önkormányzat olyan témában foglaljon állást, amely 
megalapozatlan.  
 
Gémes László polgármester véleménye szerint a konkrét víztisztítás még évek 
múlva sem fog megindulni.  
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke elmondta, az anyagból nem derül ki, 
hogyan képzelik a víztisztítást.  
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Gémes László polgármester elmondta, 4 év alatt sem derült ki, hogy mit 
javasolnának a településnek. Korábban azt nyilatkozta az önkormányzat, hogy több 
millió forintot ebbe nem tud belefektetni. A megállapodás-tervezetet a maga részéről 
nem tudja elfogadni. 
 
Kérte, aki az ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás társulási megállapodás 
tervezetet nem fogadja el, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
27/2010. (II.25.) KT.  
 
Tárgy: Ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás társulási megállapodás 
tervezete.  

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ivóvízminőség-javító program keretében megalakítandó kistérségi 
ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodás tervezetét áttekintette, a rendelkezésre álló információk 
alapján nem fogadta el.  
 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a témában  további 
tárgyalásokat folytasson. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Pappné Muzsik 
Renáta főelőadó, Derekegyház, Nagymágocs, Nagytőke, Szentes, 
Fábiánsebestyén Önkormányzat polgármesterei, Ikládi András 
Szentes- Víz Kft. ügyvezető igazgató Szentes. 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
megválasztására irányuló írásos anyagot (6.sz. melléklet).  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az országgyűlési képviselőválasztás 
előkészítése már folyik. A bizottságok összetételére a helyi választási iroda vezetője 
tesz indítványt. A hatályos jogszabályok nem írtak elő semmilyen egyeztetési 
kötelezettséget, ugyanis a jelenleg parlamentben lévő pártok mandátuma hamarosan 
lejár. Nagyon szigorú összeférhetetlenségi szabályok vannak, amelyre vonatkozóan a 
megválasztott személyeknek majd írásban kell nyilatkozniuk. Polgármester úrral 
egyeztették a bizottságokban lévő személyeket. A szavazatszámláló bizottságokban 
lévő személyek valamennyien vállalják a feladatot, így felelősséggel ajánlja a tisztelt 
képviselő-testületnek megválasztásukat. Elmondta, voltak olyan személyek, akik 
jelezték, hogy már nem kívánnak részt venni ebben a feladatban, így köszönetet 
mondott eddigi munkájukért. A pártoknak most is van lehetőségük arra, hogy 
megbízottakat delegáljanak a szavazatszámláló bizottságokba, akiknek ugyan olyan 
jogkörük van, mint a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagoknak. Kéri őket, 
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hogy a nyilvánosság és a törvényesség biztosítása érdekében legyenek szívesek 
delegálni.  
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke megkérdezte, hogy a választási 
bizottságnak ki az elnöke, illetve tagjai? 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a választási bizottság mandátuma továbbra is 
fennmarad, mert az országgyűlési képviselők választásában Ők nem vesznek részt. A 
helyi választási bizottság mandátuma az őszi önkormányzati választáskor jár le. Az 
országgyűlési választásnál a Csongrád Megyei 5. számú választókerülethez 
tartozunk, melyben Szentes és térsége választópolgárai szavaznak. Ebben a 
választókerületben természetesen van választási bizottság. A szavazatok összesítése 
nem település szinten, hanem választókerületi szinten történik. Az ő választásuk már 
megtörtént, ugyan így a Csongrád megyei Önkormányzatnál a területi választási 
bizottság megválasztása is. Jogorvoslatért ezekhez a bizottságokhoz lehet fordulni.  
 
Bucsányi László képviselő megkérdezte, a szavazó körnek ki az elnöke? 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a képviselő-testületnek tagokat és póttagokat 
kell választani és ők maguk közül az alakuló ülésen fogják megválasztani az elnököt 
és a helyettest.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
összetételét az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodással meghozta alábbi határozatát.  
 
28/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok bizottságainak és póttagjainak megválasztása. 
 

Határozat  

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az alábbi személyeket választja meg a 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak: 

 

 

01. szavazókör (volt Külső iskola) 

tagok:  Bihari János   Kinizsi u. 21. 

  Gémes Pál   Kántor u. 2. 

  Menyhárt Józsefné  József A. u. 12. 

póttagok: Czibulya Antalné  Tiszai u. 23. 

  Kovács Kálmán  Kinizsi u. 12 

 

02. szavazókör (Új iskola)  

tagok:  Kerekesné Bovatsek Ágnes Ménes u. 15. 

  Kukovecz Sándorné  Rozmaring u. 1. 
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  Pap János   Kántor u. 10. 

póttagok: Farkas Tibor   Rákóczi F. u. 18/a. 

        Kupcsikné Tégla Mária Muskátli u. 6 

  Szabóné Héring Erzsébet Deák F. u. 12. 

        Szűcsné Ábrahám Mária Régiposta u. 53. 

 

 

03. szavazókör (Központi iskola) 

tagok:  Halász Ottóné   Petőfi u. 17. 

  Pap Jánosné   Kántor u. 10. 

  Tóth Péterné   Kontra u. 17. 

póttagok: Némethné Katona-Kiss Dóra Arany J. u. 8. 

       x Rehákné Vígh Mária  Arany J. 16. 

 

 

04. szavazókör (Újfalusi iskola) 

tagok:  Pintér Lászlóné  Dr. Bartucz L. u. 34.  

  Piti Tibor   Kontra u. 95. 

  Puskás Istvánné  Kórógy u. 87. 

póttagok: Giláné Süli Edit  Malom u. 7. 

  Vígh Károlyné  Kórógy u. 15/a. 

 

 

05. szavazókör (Újfalusi iskola) 

tagok:  Bánfi Antalné   Rákóczi F. u. 84. 

         Kozmáné Kovács Olga Bercsényi u. 22. 

  Vassné Agócs Ilona  Kórógy u. 76. 

póttagok:   Dobai János   Tiszai u. 18. 

         Rozgonyi Zoltán  Kórógy u. 82. 

 

 

06. szavazókör (Újfalusi iskola)  

tagok:         Kószóné Bihari Etelka Kórógy u.  

         Őze Ferencné   Dr. Bartucz L. u. 

  Szucsán Jánosné  Szabadságharcos u. 28. 

póttagok:  Keller Éva   Epres u. 2. 

  Rácz Piroska   Dózsa Gy. u. 10. 

 

 

07. szavazókör (Hunyadi üzemegység) 

tagok:  Ágoston László  Jókai u. 6. 

  Balatoni Sándor  Szabadságharcos u. 15. 

  Tasnyik István  Rozmaring u. 39. 

póttagok:  Purgel László   Ménes u. 7. 

  Vida Mihály   Kántor u. 16. 

 

 

A határozatot kapják: Gyömbér Ferencné jegyző, általa SZSZB 

megválasztott tagjai/póttagjai.  
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Gémes László polgármester átadta a szót Nagy Sándorné művelődésszervezőnek. 
 
 
Nagy Sándorné művelődésszervező a képviselő-testület támogatását kérte egy 
önkéntes tevékenységhez. A művelődési ház létszáma túl alacsony ahhoz, hogy 
érdemben hosszú távon úgy tudjanak dolgozni, hogy fejlődni tudjanak 
programokban is. A civilek bevonása, közösségekkel való együttműködés az elmúlt 
évben nagyon jó eredményeket hozott. Új területet fedezett fel, ez pedig az önkéntes 
tevékenység, önkéntesek foglalkoztatása, melyet meg kell ragadni. A településnek, az 
önkormányzatnak ez semmilyen kiadásába nem kerülne. Annyi kötelezettsége lenne, 
hogy a polgármesteri hivatal regisztrál és fogadó szervezetként a minisztériumnál 
nyilvántartásba kerül. Ettől kezdve az önkéntes pontokon keresztül tudunk önkéntes 
segítőnek olyan személyeket fogadni, akik szabadidővel rendelkeznek. A fiataloknál 
önkéntesként dolgozni trendi lett, ami nagyon jó dolog a mai világban – tekintve a 
munkanélküliségre és a pályakezdésre. Az önkéntes pontokon keresztül a 
minisztériumi nyilvántartások alapján kapnak egyfajta ajánlást arról a 
tevékenységről, szakterületről, ahol dolgoztak. Szegváron van néhány fiatal, akit 
sikerülne bevonni a művelődési ház feladatainak ellátásába. 10 éves kor fölött már 
lehet vállalni önkéntes munkát egy intézményben szülői hozzájárulással, napi 4,5 
órát. A fiatalok szempontjából ez nagyon fontos lenne, mert megtanítja őket a 
munkára, kötelezettséget vállalni és egyben bekapcsolódik a település társadalmi 
életébe. Úgy érzi, hogy ezt az önkormányzat teljes támogatásával tudja hivatalos 
formában elindítani.  
 
Gémes László polgármester megköszönte Nagy Sándorné ismertetését. Kérte a 
képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket az elmondottakkal kapcsolatban.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, támogatja az elhangzott önkéntes tevékenységet.  
 
Bucsányi László képviselő örül ennek a lehetőségnek, nagyon hasznosnak tartja az 
önkéntes tevékenységet.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, tapasztalta, hogy azok a fiatalok, akik 
önkéntes tevékenységet végeznek, 1 éven belül el tudnak helyezkedni.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért az önkéntes foglalkoztatásba történő 
bekapcsolódással, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
 
29/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: Önkéntes foglalkoztatáshoz való csatlakozás. 
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Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkéntes foglalkoztatásra vonatkozó szóbeli 
kérelmet, az önkéntes foglalkoztatás megszervezésével egyetért, azt 
támogatja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 
önkéntes foglalkoztatás bevezetésével, megszervezésével 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Pólya Sándor 
kabinet munkatársa. 

 
 
 
Gémes László polgármester ismertette az együttműködési megállapodás a 
falugondnoki Duna-Tisza Közi Egyesületének előterjesztését (7. sz. melléklet). 
Kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki egyetért 
azzal, hogy társuljanak a szervezettel.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
30/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesületével. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 
előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
Elfogadja, hogy az Egyesület pártoló tagja legyen. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírásával.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Falugondnokok 
Duna-Tisza Közi Egyesülete, Váradi Jánosné gazdálkodási 
osztályvezető, Pintér Lászlóné EESZI vezető. 

 
 
Gémes László polgármester ismertette az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény létszámcsökkentésére irányuló írásos előterjesztést (8. sz. melléklet). 
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Elmondta, a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái alapján az 
alapszolgáltatások körében a házi segítségnyújtás szociális gondozói normája a házi 
segítségnyújtásban ellátottak száma szerint, 9 ellátottra vetítve 1 fő. Ez összevetve az 
intézmény jelenlegi létszámával (2 fő) megállapítható, hogy az alkalmazott létszám 
több, mint a rendelet szerinti. Egy álláshely leépítéséről a képviselő-testületnek kell 
döntenie. Kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki 
egyetért a létszámleépítéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
31/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény létszámcsökkentése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
létszámcsökkentése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1.) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben a Házi 
segítségnyújtás szakfeladaton alkalmazott szociális gondozóinak 
létszámát 1 fő főfoglalkozású szociális gondozóval csökkenti 2010. 
március 1. napjától. Ettől az időponttól kezdődően a Házi 
segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott közalkalmazott szociális 
gondozónők száma 2-ről 1 főre csökken. 

2.) A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az egy fő 
létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazott munkavállalóval 
kapcsolatosan jelentkező munkáltatói feladatokat hajtsa végre. 

3.) A képviselő-testület ezen határozat meghozatalával egyidőben 
gondoskodik a létszámcsökkentés tényének átvezetéséről az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében. 
 
Határidő: a 2. pont szerinti munkáltatói intézkedések megtételére:     
                  2010. február 28. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
       Pintér Lászlóné EESZI vezető 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Pintér Lászlóné intézményvezető, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kiss Sarolta főmunkatárs. 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár szennyvízcsatorna hálózatának 
és szennyvíztisztító telepének megvalósításával kapcsolatos PR szerződés 
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felbontásával kapcsolatos írásos anyagot (9. sz. melléklet). Elmondta, a törvény 
változtatása miatt van szükség a szerződés felbontására. Kérte, aki a szerződés 
felbontásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát.  
 
32/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: KEOP 7.1.2.0/2008-0088 projekthez kapcsolódó PR szerződés felbontása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat meghatalmazza Gémes László 
polgármestert a „Szegvár szennyvízcsatorna hálózatának és 
szennyvíztisztító telepének megvalósítása” elnevezésű KEOP 
7.1.2.0/2008-0088-as számú projekthez kapcsolódó  
Szegvár Nagyközség Önkormányzata és Tiszaszolg Kft. között 
létrejött PR szerződés felbontására. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester 

 
 
Gémes László polgármester ismertette a KEOP 7.1.2.0/2008-0088 projekthez 
kapcsolódó lőszermentesítés és örökségvédelmi hatástanulmányok elkészítéséről 
szóló írásos anyagot (10. sz. melléklet). 
Kérte, aki egyetért a tanulmány elkészíttetésével, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
33/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: KEOP 7.1.2.0/2008-0088 projekthez kapcsolódó lőszermentesítés és 
örökségvédelmi hatástanulmányok elkészítése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat megbízza  Kövite Plusz Kft-t a 
„Szegvár szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító 
telepének megvalósítása” elnevezésű KEOP 7.1.2.0/2008-0088-as 
számú projekthez kapcsolódó lőszermentesítés és örökségvédelmi 
hatástanulmány elvégeztetésével.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Kövite Plusz Kft. 
5701 Gyula, Nagyváradi u. 54. sz.  
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Gémes László polgármester átadta a szót jelenlévőknek szóbeli egyéb előterjesztések 
megvitatására. 
 
Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke a tanács részéről felmerült kérdéseket 
tolmácsolta. Kérésük, hogy az önkormányzat vegye fel a MÁV-val a kapcsolatot a 
vasúti átjárónál lévő kátyúztatással kapcsolatban.  
 
Gémes László polgármester elmondta, már két évvel ezelőtt kérték erre a vasutat.  
Az elmúlt évben az útépítők el is végezték volna a javítást, de akkor azt mondták, 
hogy nem kell, mert 2009. szeptemberében az új átkelő el fog készülni, amely 
fénysorompóval lesz ellátva. Ez azonban nem valósult meg. A kátyú miatt egy autó 
kereke meghibásodott. Reméli, hogy a hatósági feljelentés megteszi a hatását. 
 
Határné Bottyán Erika elmondta, sokan jelezték, hogy a Pusztai, illetve a 
Kórógyszentgyörgyi buszmegállónál megsüllyedt az aszfalt. Esős időben az utasok 
kénytelenek a sárban állni. 
 
Gémes László polgármester elmondta, több helyen van hasonló probléma, jelezték 
már a közútfenntartónak, az idén még nem állították helyre az aszfaltot.  
 
Határné Bottyán Erika megkérdezte, van-e mód arra, hogy a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázatokat a Civil Tanács véleményezze? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a véleményt nem tagadhatja meg senkitől.   
 
Határné Bottyán Erika elmondta, a tanács azt kérte, hogy a képviselő-testület 
részletesebben tárgyalja meg napirendi pontjait. Amennyiben erre nincs lehetőség, 
akkor a bizottsági üléseken is készüljön felvétel.  
 
Gémes László polgármester elmondta, mindenre van lehetőség. Amennyiben a Civil 
Tanács finanszírozza a bizottsági ülések felvételét, ennek nem lehet akadálya. Aki 
figyelmesen nézi a testületi ülés közvetítését, láthatja, hogy a képviselők mennyire 
aktívak. A bizottsági üléseken kialakul egy álláspont. Amennyiben nem egyeznek a 
vélemények, lehetőség van arra, hogy testületi ülésen azt kinyilvánítsák. Azt 
gondolja, hogy testületi ülés alapján megítélni a képviselő-testület tagjainak az 
aktivitását, igen nehéz és talán nem is célszerű. Az eredményeket kell nézni, mert a 
település létezik, él, minden feladatát ellátja, apró lépésekkel fejlődik és ez a testületi 
tagoknak köszönhető. Nem szeretne különbséget tenni a képviselők között, büszke a 
képviselő-testületre. Ha valaki ezt megkérdőjelezi, vegyen részt a bizottsági 
üléseken.  
 
Bucsányi László képviselő elmondta, a bizottsági ülések általában 3-4 órahosszáig 
tartanak és 5 bizottság van. Nem tudja elképzelni, hogy valaki végig nézne kb. 20 
órás közvetítést.  
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Gémes László polgármester elmondta, a közvetítés sem lenne egyszerű, nagyon sok 
időt vesz igénybe. Hozzátette, mindenki aktívan vesz részt a bizottsági üléseken, a  
település érdekében végzi feladatát.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, nincs annak akadálya, hogy a Civil Tanács 
véleményezze a civil szervezetek támogatását. A döntés felelőssége viszont 
egyértelműen a képviselő-testületé. Amennyiben több beleszólási jogot szeretnének 
elérni, induljanak a választásokon.  
 
Határné Bottyán Erika elmondta, nem szeretné, ha a képviselő-testület félre értené a 
tanács kérését. Nem kívánja megkérdőjelezni a képviselő-testület munkáját, csupán 
tolmácsolja a Civil Tanács kérését. Tekintettel a közeledő választásra, látni szeretnék, 
hogy a képviselők miként állnak az ügyekhez, milyen álláspontot képviselnek a 
lakosság érdekében.  
 
Gémes László polgármester elmondta, testületi ülések alkalmával kiderül, hogy a 
testületi tagok milyen álláspontot képviselnek. A testületi ülésen kiderül, hogy más 
bizottságokban lévő tagok egyet értenek-e vagy sem. Ha egyetértett, az abszolút 
többségi vélemény, ha nem ért egyet, akkor pedig elmondja képviselő-testületi ülés 
alkalmával. A szavazatok arányából kiderül, ki az, akinek ellenvéleménye van.  
 
Bárány Józsefné képviselő elmondta, 8 éve képviselő. Ez alatt az idő alatt civil, úgy, 
mint szervezet képviselője, úgy, mint választópolgár – egyetlen testületi ülésen nem 
jelent meg. Úgy gondolja, ahhoz, hogy valaki a képviselők munkáját megismerje, 
nem 20 órás televíziós közvetítés kell, hanem az, hogy személyesen részt vegyen akár 
testületi, akár bizottsági ülésen. Lehetőség van személyes beszélgetésre is.  
 
Kovács Béla képviselő elmondta, nap mint nap találkozik emberekkel, akik kérdéssel 
fordulnak hozzá. Úgy érzi, ő, a maga részéről rendszeresen tartja a kapcsolatot a 
választópolgárokkal.  
 
Gémes László polgármester hozzátette, a képviselő-testület tagjaihoz bármikor lehet 
fordulni és meg is lehet őket találni. Elmondta, az első lépés, hogy a Civil Tanács 
tisztelje meg a képviselő-testületi ülést jelenlétével.  
 
Határné Bottyán Erika megköszönte a válaszokat, melyet tolmácsolni fog a Civil 
Tanácsnak. Megkérdezte, hogy a képviselő-testületi tagoknak mikor és hol van 
fogadóórájuk?  
 
Gémes László polgármester elmondta a képviselők fogadóórája a nap 24 órája. Ezért 
nem alakult ki meghatározott idő.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, a kérdés életszerűtlen. Szeretné, ha a civilek 
máshogy állnának ehhez a kérdéshez. Nem látja értelmét egy hivatalos 
fogadóórának. Hozzátette, az emberek a nap bármely időszakában fordulnak és 
fordulhatnak a képviselőkhöz.  
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Tóth Lászlóné képviselő elmondta, néhány évvel ezelőtt részt vett a Civil Tanács 
ülésén, ahol szintén felvetődtek ezek a kérdések. Akkor azt javasolta részükre, hogy 
vegyenek részt az üléseken. A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság éves munkatervében szerepel egy-egy civil szervezet 
tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása. A bizottság meghívását minden 
esetben elfogadták, beszámoltak tevékenységükről.  
 
Gémes László polgármester elmondta, milyen napokon vannak bizottsági ülések, 
illetve interneten keresztül figyelemmel tudják kísérni a testületi ülések időpontját.  
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az emberek korábban a falugyűlésen kaptak 
tájékoztatást, illetve lakossági fórumokon maguk is elmondhatták véleményüket, 
kérdéseket tehettek fel. Egy közösségfejlesztési cselekvési terv elkészítése során 
megfogalmazódott, hogy tudnák a civilek segíteni a bizottság munkáját, felvetették 
az együttműködés lehetőségét. A Kurca, illetve a Civil TV megalakulásával 
közvetíttettek a fórumokról, így már otthonukban tudtak tájékozódni a település 
életéről. A médiáknak óriási szerepük van a településeken. Falun közvetlenebb 
kapcsolatban vannak az emberek a képviselőkkel, mint városon. Az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság kezdeményezte, hogy a közösségfejlesztők képviselői 
vegyenek részt a bizottság ülésén. Ez néhány alkalommal meg is történt, aztán 
feledésbe merült. Szeretné, ha az éves rendezvénynaptár összeállításában, falusi 
rendezvények szervezésében civil szervezetek is részt vennének, hiszen ez őket is 
érinti.  
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök csatlakozott Tóth Lászlóné hozzászólásához. 
Átgondolta, hogy az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság munkájához 
hogyan kapcsolódnak más tevékenységek. A bizottság kapcsolatban van a Szegvár 
Egészségéért Közalapítvánnyal, akiknek segítséget tudnak nyújtani támogatások 
odaítélésében. Napi szinten állnak kapcsolatban a mozgáskorlátozottak helyi 
szervezetével, akiket a bizottság rendszeresen támogat adományokkal, valamint 
segíti őket ügyeik intézésében. A nyugdíjas klubbal, illetve a Máltai 
Szeretetszolgálattal is kapcsolatban áll a bizottság a karitatív tevékak meg egy olyan 
napirendi pontot, mely a közfoglalkoztatottak alkalmazásával volt kapcsolatos. 
Karácsony közeledtével családi csomagok kiosztásában segít a bizottság, ilyenkor az 
egyház képviselőjével is felveszik a kapcsolatot.  
Úgy gondolja, a civilek inkább véleményt szeretnének kinyilvánítani, nem pedig 
beleszólni a bizottságok munkájába.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, a civilek a felelősség vállalásban nem tudnak részt 
venni.  
 
Gémes László polgármester megjegyezte, vannak dolgok, melyekbe a civileknek 
nincs beleszólásuk és ez nekik fájó pont. Vannak civilek, akik szoros kapcsolatot 
ápolnak, azonban ez nem mindegyikre jellemző. Példát kell venni ezekről a 
szervezetekről.  
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Határné Bottyán Erika Civil Tanács elnöke megkérdezte, Szegvár honlapját mikor 
aktualizálják? Nagyon kevés az az információ, amit a településről meg lehet tudni.  A 
községi marketing hiányos. Fel lehet-e tenni a vízdíj fizetésének időpontját? 
Szeretnék, ha a vízdíjat a régi, megszokott helyen tudnák továbbra is fizetni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, az üzemeltető felé jelezni fogja vízdíj 
fizetésével kapcsolatos kérést. Amennyiben lehetőség lesz rá, foglalkoztatnak egy főt, 
aki a honlapot szerkeszti. Szeretné tudni konkrétan, mit hiányolnak a lakosok? 
Megjegyezte, vannak bővebb tájékoztató anyagok a településről, a honlap általános 
információkat tartalmaz.  
 
R. Nagy Mihály képviselő megköszönte a Civil Tanácsnak a sok kérdést.  
 
Bucsányi László képviselő kérte a polgármestert, adjon tájékoztatást a vízdíjjal, 
valamint a kendergyári vasúttal kapcsolatban.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a Művelődési Háznak már működik egy 
hírlevele, így az aktuális hírekről értesülhetnek a lakosok. Az önkormányzatnak is 
van egy időközönként megjelent tájékoztatója, mely aktuális közérdekű 
információkat tartalmaz.  
Eddig az volt a gyakorlat, hogy kéthavonta kellett vízdíjat fizetni. Ezt a jövőben is 
fenn kívánják tartani. Az átadás-átvétel január 31-ig bezárólag történt, melyet még a 
régi szolgáltatónak kellett befizetni, jelenleg a teleházban. A szolgáltató váltás miatt 
kellett csak januárban fizetni, ezt követően a régi megszokott módon. Elmondta, mi 
az oka annak, hogy a fogyasztó diktálja be az óraállást.  
A kendergyár területén 10,5 km vasúthálózat van lefektetve. Nagyon kevés település 
mondhatja el ezt magáról. Az ilyen vasutakat főleg turisztikai tevékenységre 
használják. A gyár ezt a vasutat szét akarja bontani és ócskavasnak értékesíteni. Ez 
egy ipari műemlék, értékét nem akarják elveszíteni. Ezért az önkormányzat felvette a 
kapcsolatot a gyárral és sikerült úgy megállapodni, hogy ezt a vasúthálózatot 
ócskavas árban, az önkormányzat 2 millió forintért megvásárolja. Így az 
önkormányzat megtette a lépést a vasút megmentésére. Turisztikai koncepció részét 
képezi a vasút felállítása a településen, melyhez majd pályázat szükséges. Voltak és 
vannak is elképzelések a vasút lefektetésével, illetve használatával kapcsolatban. 
Nem egyéni, hanem közösségi célokat fog szolgálni.  
 
Bucsányi László képviselő megköszönte a választ.  
 
Csurka Zoltánné óvodavezető a televízió nyilvánossága előtt köszönetét fejezte ki 
azért, hogy a február 6-i óvodai rendezvényre az önkormányzat ingyen a 
rendelkezésére bocsátotta a művelődési házat. A bálat egy nemes cél érdekében 
rendezték meg, ugyanis ovifalut szeretnének felépíteni. Megköszönte a támogatók 
segítségét.  
 
Gémes László polgármester gratulált a sikeres rendezvényhez.  



 23 

 
Kovács Béla képviselő elmondta, fontos lenne a Batthyány utcai csapadékvíz hálózat 
építése, amennyiben erre pályázati lehetőség lesz.  
 
Gémes László polgármester elmondta, sajnos a pályázat nem nyert. Ebben a 
kormányzati ciklusban már nem várható, hogy újra kiírják a pályázati lehetőséget. 
Ezen a szakaszon nagyon nagy a probléma, a falufejlesztő kft. emberi már 
helyszíneltek. Ki fogják építeni a csapadékvíz elvezetést.  
 
Bába Miklós képviselő elmondta, hasonló problémák vannak a Kossuth utcában is. 
Kérte, hogy ideiglenes megoldással hárítsák el a problémát.  
 
Gémes László polgármester elmondta, idén már több csapadékvíz árkot építettek ki 
a településen, figyelemmel lesz a Kossuth utcára is.  
 
Lukács Istvánné képviselő a március 15-i ünnepségre hívta fel a figyelmet. Ismertette 
a részletes programot.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, történt-e változás az iskolai 
alapítvány bejegyzésével kapcsolatban? Az újfalusi ÁBC és temető közötti 
járdaszakasz átvizsgálásával kapcsolatban érkezett-e jelzés? 
 
Gémes László polgármester elmondta, nem tud arról, hogy az említett járdaszakasz 
javítását kérték volna. A bejegyzésről egyelőre nem tud konkrétumot. 
 
Gémes László polgármester személyt érintő ügy tárgyalásának idejére zárt ülést 
rendelt el.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
34/2010. (II.25.) KT. 
 
Tárgy: Zárt ülés elrendelése. 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete személyt 
érintő ügyek megtárgyalásának idejére elrendelte a zárt ülést.  

 
Kmft. 

 
Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 

Bárány Józsefné   Tóth Lászlóné 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 


