Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. május 27-én tartott
nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Bába Miklós képviselő
Bárány Józsefné képviselő
Bucsányi László képviselő
Csatordai Ferenc képviselő
ifj. Kovács Béla képviselő
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Tóth Lászlóné képviselő
Dr. Vígh-Molnár Henriett
Szirbik Imre polgármester, Szentes Kistérség Többcélú Társulás elnöke
Szigeti Miklós Szentes Kistérség Többcélú Társ.munkaszerv.vezetője
Giliczéné Molnár Irén ÁMK főigazgató
Gyömbér Ferencné jegyző
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Pajkó Mihály Zsolt iskola igazgató
Bernáth Ildikó pályázó

Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította,
hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Puskásné Halál Ágnes és Szabó
Tibor képviselő előre jelezte távolmaradását, a képviselő-testületi ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte ifj. Kovács Béla és Lukács Istvánné
képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

71/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével ifj. Kovács Béla és Lukács Istvánné
képviselőket bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Mivel módosító javaslat annak megváltoztatására nem hangzott el, kérte elfogadását
(1. sz. melléklet).
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
72/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ:
1. Polgármester beszámolója a két ülés között
Gémes László
történt eseményekről, fontosabb
polgármester
intézkedésekről
NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú
Társulása 2009. évi munkájáról

Gémes László
polgármester

2. Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács
2009. évi munkájáról

Gémes László
polgármester

3. Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK
Kurca-parti Óvoda munkájáról

Csurka Zoltánné
óvodavezető

4. Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK
Forray Máté Általános Iskola munkájáról

Pajkó Mihály Zsolt
iskola igazgató

5. Tájékoztató az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításáról

Gyömbér Ferencné
jegyző

6. Kitüntetések odaítélése

Gémes László
polgármester

7. Egyéb előterjesztések
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Gémes László polgármester kérte a jelenlévőket, hogy 2010. május 1-jén elhunyt
Csatordai Mihálynak, Szegvár nagyközség díszpolgárának emlékére 1 perces néma
felállással tisztelegjenek.

1./ Napirend
Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről,
fontosabb intézkedésekről
Gémes László polgármester elmondta, május 19-én benyújtották a szennyvíz
beruházás második fordulós pályázatát. Elkezdődött az új iskola külső felújítása, a
nyílászárók cseréje már folyamatban van. A képviselő-testület megbízást adott a
rendezési terv felülvizsgálatára. Ezzel kapcsolatban minimális átdolgozást kértek,
melyet a Terv Tanács elfogadott, jóváhagyott. Hamarosan a szakhatóságok elé fog
kerülni. Bízik benne, hogy augusztusban már kész rendezési terv lesz a képviselőtestület előtt.
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy lezárult a teke NB I-es bajnoksága. A
csapat jövő évtől szuperligásként tevékenykedhet tovább. Gratulált az eredményhez.
Kérdés, hozzászólás a polgármester szóbeli beszámolójával kapcsolatban nem
hangzott el, ezért kérte annak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
73/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: A polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
polgármester szóbeli beszámolóját a két ülés között történt
eseményekről, fontosabb intézkedésekről.
2./ Napirend
Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi munkájáról
Gémes László polgármester előterjesztette a Szentes Kistérség Többcélú Társulása
2009. évi munkájáról szóló beszámolót (2. sz. melléklet). Megkérdezte Szirbik Imre
polgármestert, Szentes Kistérség Többcélú Társulás elnökét, van-e kiegészítése az
írásos anyaggal kapcsolatban?
Szirbik Imre társulási elnök elmondta, a beszámolót nem kívánja kiegészíteni.
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Gémes László polgármester elmondta, a beszámolót valamennyi bizottság tárgyalta.
Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a javaslatokat.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
tárgyalta az írásos beszámolót. Elmondta, kezdetekben a képviselő-testület
fenntartással fogadta a társulás létrejöttét és aggályai voltak a működéssel
kapcsolatban. Ma már pozitívan tud munkájukról nyilatkozni, ezért köszönetét
fejezte ki. A bizottság a Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadásra javasolta.
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi bizottság a kistérségi
beszámolót elfogadásra javasolta.
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a beszámolót. A bizottság megállapította,
hogy Szegvár településnek érdemes volt társulni. Megköszönte a beszámoló
elkészítését, külön a számszaki kimutatást. Az írásos beszámolót a bizottság
elfogadásra javasolta.
Dr. Vígh Molnár Henriett elnök helyettes elmondta, az Egészségügyi, Szociális és
Segélyezési Bizottság az írásos beszámolót elfogadásra javasolta.
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság Szentes Kistérség
Többcélú Társulása 2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester megköszönte a bizottsági elnökök ismertetését. Kérte a
képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket az anyaggal kapcsolatban.
Bucsányi László képviselő megkérdezte, mennyibe kerül a társulásnak 15 fő
foglalkoztatása? Szeretne választ kapni arra, hogy a Szegvár-Szentes között miért lett
leállítva a kerékpárút építése? Remélhető, hogy elindul a projekt?
Gémes László polgármester elmondta, 2006. októberében lett benyújtva a pályázat
kerékpárútra. A kistérség megnyerte a pályázatot, engedélyes tervvel rendelkezünk,
mely külterületet és belterületet egyaránt érint. Újabb pályázat kiírására, amely a
kivitelezésre vonatkozhat nem került sor. Hozzátette, ez a szakasz bonyolult lesz a
MÁV optikai kábel miatt.
Szigeti Miklós Szentes Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezetője
elmondta, a munkaszervezet költségvetése kb. 13 millió forint. Ennyibe kerül a
foglalkoztatotti létszám alkalmazása. Az állami költségvetés 19 millió forintot biztosít
a társulásoknak működési költségre. A munkaszervezet ezt a keretet sem használja ki
teljes egészében. Közfeladatok ellátására átcsoportosítható. A kerékpárúttal
kapcsolatban elmondta, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A képviselőtestület döntésén múlik, hogy a kiépítés saját erőből, vagy pályázati forrás
igénybevételével mikor kezdődik el.
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Szirbik Imre polgármester, társulási elnök elmondta, az azóta megjelent pályázatok
un. 1. 2. 3. számjegyű országutak mellett engedélyeznek kerékpárút építést. SzegvárSzentes közötti útszakasz 4 jegyű.
Bucsányi László képviselő elmondta, azt szeretné, ha olyan dolgok történnének,
melyek azt erősítik meg, hogy a kistérségben élő emberek hosszú távon
szülőhelyükön maradnak.
Gémes László polgármester megköszönte a kérdéseket és válaszokat. Kérte, aki a
Szentes Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
74/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi munkájáról.
Határozat
Határozat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi
tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szirbik Imre
polgármester, kistérségi társulás elnöke, Szigeti Miklós, a kistérségi
társulás munkaszervezetének vezetője.

3./ Napirend
Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról
Gémes László polgármester előterjesztette a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi
munkájáról szóló beszámolót (3. sz. melléklet). Megkérdezte Szigeti Miklóst, Szentes
Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezetőjét, van-e kiegészítenivalója az
anyaggal kapcsolatban?
Szigeti Miklós elmondta, nem kívánja kiegészíteni az írásos beszámolót.
Gémes László polgármester elmondta, valamennyi bizottság tárgyalta a Kistérségi
Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról szóló írásos beszámolót. Átadta a szót a
bizottságok elnökeinek.
Bárány Józsefné bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság a Kistérségi
Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt
elfogadásra javasolta.
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Dr. Vigh-Molnár Henriett elnök-helyettes elmondta, az Egészségügyi, Szociális és
Segélyezési Bizottság az írásos beszámolót elfogadásra javasolta.
Tóth Lászlóné bizottsági elnök elmondta, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság az anyagot elfogadásra javasolta.
Csatordai Ferenc bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi Bizottság a Kistérségi
Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt
elfogadásra javasolta.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
az írásos beszámolót tárgyalta, elfogadásra javasolta. Külön kiemelte a kistérségi
kulturális tevékenység fejlesztését, a közkincs programot, melyben Szegvár település
is részt vesz. Nagyon nagy segítség a település számára, hogy a közmunka
programban részt vehet.
Gémes László polgármester megköszönte a bizottságok elnökének ismertetését.
Kérte a képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket az anyaggal kapcsolatban.
Bába Miklós bizottsági tag megjegyezte, a nyertes pályázati összegek nagyon
szerények.
Gémes László polgármester megjegyezte, a források évről évre szűkülnek.
Szirbik Imre társulási elnök elmondta, azoknak a magyar forrásoknak az
elérhetőségét jelentette, ami régebben a TEKI, CÉDA pályázatok voltak. Gémes
László polgármester említett néhány fejlesztést, amely az anyagban nem szerepel. A
források átalakultak, a pályázatok támogatási rendszere megváltozott. Sok pályázat
az Új Magyarország program keretében van. Magyar források átcsoportosításával
kapcsolatban elmondta, létrejött az európai pályázatok önerő kiegészítési alap.
Önerő kiegészítési alapra azok a települések pályázhatnak, akik elnyertek Európai
Uniós pályázatot. Ez azt jelenti, hogy a saját erő egy részét állami költségvetésből
megpályázhatják.
Gémes László polgármester megköszönte a választ, hozzátette, azok a kis
települések, akik nem tudnak pályázni, a hazai forrásoktól is elesnek.
Szirbik Imre társulási elnök elmondta, az önkormányzatok pénzügyi helyzete ma
olyan, hogy kétféle költségvetés irányában önerőt biztosítani nem tud. Akkor tudnak
a települések előre haladni, ha tudnak a pályázatokkal kombinálni.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
75/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról.
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Határozat
Határozat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról
szóló beszámolót és azt elfogadta.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szirbik Imre
polgármester, kistérségi társulás elnöke, Szigeti Miklós kistérségi
társulás munkaszervezetének vezetője.

4./ Napirend
Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti Óvoda munkájáról
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti
Óvoda munkájáról szóló beszámolót (4. sz. melléklet). Megkérdezte Csurka Zoltánné
intézményvezetőt, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, egy nagyon tartalmas és mozgalmas
tanévet zártak az idén, egy nagyon szépen felújított óvodában. Az írásos anyag
részletes, azt nem kívánja kiegészíteni, várja a kérdéseket.
Gémes László polgármester felkérte Lukács Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse
bizottságának javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
tárgyalta a az óvoda beszámolóját. Az óvodában 6 csoport működik 143 óvodással. A
bizottság megállapította, hogy az intézményben nagyon tartalmas munka folyik.
Nagyon jó a kapcsolatuk a szülőkkel, tartalmas, közös programokat szerveznek. A
gyermekek maximális ellátásban részesülnek. A személyi, tárgyi feltételek egyaránt
adottak, részt vesz a kompetencia nevelési programban. Az intézmény jótékonysági
bál bevételéből óvodafalut épít, ami szintén örvendetes. A szigorú költségvetés
betartása mellett tartalmas és eredményes munkát tudtak végezni. Köszönetét fejezi
ki az óvoda vezetőjének. Az írásos beszámolót a bizottság elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné bizottsági elnök
ismertetését. Kérdés, hozzászólás, vélemény az írásos beszámolóval kapcsolatban
nem hangzott el, ezért kérte annak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

76/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti Óvoda munkájáról.
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Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti
Óvoda munkájáról szóló beszámolót.
A határozatot kapja: Csurka Zoltánné óvodavezető, Gémes László
polgármester.

5./ Napirend
Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Márté Általános Iskola munkájáról
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár-Mártély Forray Máté Általános
Iskola munkájáról szóló beszámolót (5. sz. melléklet). Megkérdezte Pajkó Mihály
Zsolt iskola igazgatót, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Pajkó Mihály Zsolt iskola igazgató elmondta, az iskolában új pedagógiai módszerek
kerültek bevezetésre. A helyi munkacsoportok a munkatervek szerint dolgoznak.
Gémes László polgármester felkérte Lukács Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse a
bizottság javaslatát.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
tárgyalta az általános iskola munkájáról szóló beszámolót. Az iskola is részt vesz a
kompetencia oktatásban. Elmondta, az új iskolában a nyílászárók cseréje nem
akadályozza a tanítást. Az oktatás zavartalan és folyamatos. Ősszel egy nagyon
szépen felújított iskola fogja várni a gyerekeket. A szakmai munkaközösség és a diák
önkormányzat év végére készíti el beszámolóját. A beszámoló említést tesz a
gyermekvédelmi feladatokról és a DADA programról. A bizottság az általános iskola
beszámolóját elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné bizottsági elnök
ismertetését. Kérte a képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket az anyaggal
kapcsolatban.
Bucsányi László képviselő kérte, hogy az iskola az év végén adjon tájékoztatót a
képviselő-testületnek a kompetencia oktatással kapcsolatos szakmai tapasztalatokról.
Giliczéné Molnár Irén ÁMK főigazgató elmondta, a projekt augusztus 31-ével
zárul. Az átvezetést a helyi önkormányzatnak és a társulási tanácsnak jóvá kell
hagyni. Az anyagot az augusztusi testületi ülésre fogják összeállítani.
R. Nagy Mihály alpolgármester az ifjúságvédelmi felelős beszámolójával
kapcsolatban elmondta, véleménye szerint a média negatív hatással van a
gyermekekre. Az étkezési hátralékokkal kapcsolatban javasolta, hogy a
hátralékosokat minél előbb értesítsék ki, hogy ne szaporodjon fel a tartozás.
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Pajkó Mihály Zsolt igazgató elmondta, az étkezési térítési díjak befizetését bármikor
teljesítheti a szülő az iskolában.
Gémes László polgármester kérte, aki a Forray Máté Általános Iskola munkájáról
szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
77/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskola munkájáról.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté
Általános Iskola munkájáról szóló beszámolót.
A határozatot kapja: Pajkó Mihály Zsolt iskola igazgató, Gémes
László polgármester.

6./ Napirend
Tájékoztató az országgyűlési képviselő választás lebonyolításáról
Gémes László polgármester előterjesztette az országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításáról szóló tájékoztatót (6. sz. melléklet). Megkérdezte Gyömbér Ferencné
jegyzőt, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az írásos tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni.
Bucsányi László képviselő megkérdezte, a szavazás napján hány helyre kellett
mozgóurnát kivinni?
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, erre vonatkozóan nincs összesített adat.
Gémes László polgármester kérte, aki az országgyűlési képviselő választás
lebonyolításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
78/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Tájékoztató az országgyűlési képviselő választás lebonyolításáról.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
országgyűlési képviselő választás lebonyolításáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta, azt tudomásul vette.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző.

7. Napirend
Egyéb előterjesztések

Tóth Lászlóné képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság munkatervében
szerepelt az állategészségügy helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása. A
bizottság felkérte a település állatorvosait, készítsék el a tájékoztatót. Dr. Lehoczky
János és Dr. Kun-Szabó István megjelent a bizottsági lésen és beszámolt az
állategészségügy helyzetéről. Elmondták, az utóbbi időben több illegális
állatfelvásárlás történt. Főleg román származású emberek keresték meg az
állattartókat állatok felvásárlása céljából. Kérték, hogy tájékoztassák a lakosokat az
állatértékesítés szabályairól. Felhívta a figyelmet az eb oltás fontosságára, mivel elég
sok a kutyaharapás.
Gémes László
ismertetését.

polgármester

megköszönte

Tóth

Lászlóné

bizottsági

elnök

R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, hogy a Mezőgazdasági,
Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság helyszíni szemlét tartott az
újfalusi temetőben. Aki az újfalusi rakodóba szeretne pakolni, előtte kérdezze meg a
hivatalban, hol van üres hely.
Gémes László polgármester elmondta, őt is kereshetik ebben az ügyben.
Bába Miklós képviselő elmondta, vannak minőségi észrevételek a kerékpárúttal
kapcsolatban. Tájékoztatni kell a lakosokat arról, hogy a kerékpárút építésekor
milyen nehézségekkel kellett számolni.
Gémes László polgármester elmondta, az utcafrontra épült lakóházakat a belvíz
ellen is védeni kell. 3 lakóház előtt egy rövid szakaszon elég nagy a lejtés. Télen,
jegesedés esetén veszélyes is lehet. A folyamatos esőzés ellenére nem érkezett
lakossági bejelentés arról, hogy akár a fal tövén, akár a járdán megállna a víz.
Csurka Zoltánné óvodavezető az ovifalu teljes befejezéséhez kérte a képviselőtestület hozzájárulását céltartalék feloldásával 130 eFt erejéig.
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Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a céltartalék feloldásával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
79/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Céltartalék feloldása Kurca-parti Óvoda „Ovi-falu” céljára

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a SzegvárMártély ÁMK Kurca-parti Óvoda vezetőjének kérésére az
önkormányzat 2010. évi költségvetése 6. számú melléklete
felhalmozási céltartalékából bruttó 130.000,- Ft-ot felold az „Ovi-falu”
befejezésére.
A határozatról értesül: Csurka Zoltánné óvodavezető, Váradi Jánosné
gazd. osztályvezető

Bucsányi László képviselő elmondta, a fogorvosi körzetnél nagyon megemelkedett a
várólistások száma. Van rá eset, amikor a betegeknek át kell utazniuk a szentesi
rendelőbe. Ez a lakosoknak plusz kiadást jelent.
Gémes László polgármester elmondta, a praxist nem adta el az önkormányzat, a
fogorvos helyettesítés útján látja el a két körzetet. Kérte a lakosok türelmét.
Lukács Istvánné képviselő kérte, hogy az öregfalusi temető ravatalozója fölé
építsenek tetőszerkezetet.
Gémes László polgármester elmondta, a tetőszerkezet megépítéséhez még nem
biztosított a forrás. Természetesen erre mielőbb sort kell keríteni.
Gémes László polgármester előterjesztette a rendezési tervvel kapcsolatos határozati
javaslatot (7. sz. melléklet).
Kérte, aki a 19/2004. (II.26.) KT. alapján elfogadott településfejlesztési koncepciót az
abban foglaltak alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
80/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Településfejlesztési koncepció módosításának elfogadása.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2004.
(II.26.) KT. alapján elfogadott településfejlesztési koncepciót
felülvizsgálta és a benne foglaltakkal egyetért.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Polgármesteri
kabinet.

Gémes László polgármester előterjesztette a településrendezési tervezetének
elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot (8.sz. melléklet). Kérte, aki az abban
foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
81/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Településrendezési terv tervezetének elfogadása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
településrendezési tervet olvasatban megtekintette, a megismertekkel
egyetért, különös tekintettel a szennyvíztisztító-telep és a faaprítékos
fűtőmű helyére, továbbá a belterületet körülvevő beépítésre szánt
különleges mezőgazdasági területekre vonatkozóan.
A tervtanácsi véleményt is részben figyelembe vevő pontosítások
után, a tervdokumentációt államigazgatási egyeztetésre alkalmasnak
tartja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, polgármesteri
kabinet.

Gémes
László
polgármester
előterjesztette
a
polgármesteri
hivatal
községgazdálkodás létszámának növelésére irányuló írásos anyagot (9. sz. melléklet).
Elmondta, az elmúlt időszakban több pályázat sikeres volt. Az intézmények
felújításához, bővítéséhez az anyagok beszerzése a jelenlegi formában nem
megoldott. Ezenkívül beszedheti a piaci helypénzt, szükség szerint a közterület
használat ellenőrzését is elvégezheti, vezetheti a személygépkocsit, helyettesítőként a
tanyabuszt. Az álláshely növelés az önkormányzatnak többlet költséget nem jelent.
Javasolta, hogy a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
állandó alkalmazottainak a létszáma 1 fővel csökkenjen. A Kft-nek adott
önkormányzati támogatást csökkenteni kell, azt az összeget át kell csoportosítani a
községgazdálkodás szakfeladatra az új álláshely személyi juttatás és járulék
költségeinek fedezetére.
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Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban nem hangzott el. Kérte, aki az
előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
82/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Polgármesteri Hivatal - községgazdálkodás létszámának növelése.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Községgazdálkodás szakfeladat
létszámnövelésére vonatkozó előterjesztést, és az intézmény
létszámát 1 fővel növelte 2010. június 1. napjától.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a fenti döntést
vezesse át az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.
(II.25.) önkormányzati rendelet Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Intézményeinek engedélyezett létszámkeretét tartalmazó 8. számú
mellékletén, valamint a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatását 1 fő főfoglalkozású
munkavállaló személyi juttatása és járulékai időarányos részével
csökkentse, a Polgármesteri Hivatal költségvetését növelje ugyanezen
összeggel.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető Kánvásiné Kis
Sarolta vezető főtanácsos

Gémes László polgármester ismertette a Szegvári Vadásztársaság kérelmét, mely a
Mercedes típusú, tűzoltó autóként használt gépjármű megvásárlására, esetleg tartós
használatba adására vonatkozott. Javasolta, hogy értékesítsék ezt a gépjárművet,
ugyanis az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszerzett egy másik tűzoltó autót, amely víz
szállítására is alkalmas.
Kérte a képviselő-testület határozathozatalát, aki a gépjármű eladásával - 500.000,- Ft
vételárért - egyetért kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
83/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Mercedes Benz 911 típusú, műszaki mentő gépjármű eladása.
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Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szegvári Vadásztársaság kérelmét a Tűzoltó-autó
megvásárlására vonatkozóan és az alábbi döntést hozta:
A Mercedes Benz 911 típusú, műszaki mentő gépjárművet, melynek
rendszáma: EUC-112, alvázszáma: 35310214494115, motorszám:
35390010547733 eladja a Szegvári Vadásztársaságnak bruttó
500.000,- Ft-ért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Nóbik László
Szegvári Vadásztársaság elnöke, Váradi Jánosné gazdálkodási
osztályvezető.

Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a
legutóbbi Kft. taggyűlés után Bucsányi László képviselő indítványozta: a Szegvári
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője hívjon össze
taggyűlést, melyen a Kft. Alapító okiratának módosítását javasolta. Konkrétan, a
100.000,- Ft egyedi értéket meghaladó beszerzés, vásárlás, valamint a nagy értékű
tárgyi eszköz vásárlása esetén az ügyvezető előzetesen egyeztessen a tulajdonos
képviselőjével (polgármester, alpolgármester).
Vita alakult ki az összeggel kapcsolatban.
Gémes László polgármester kérte, aki Bucsányi László indítványával egyetért,
azonban az egyedi értékre 300.000,- Ft-ot határozzanak meg, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
84/2010. (V.27.) KT.
Tárgy: Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító
Okirata módosításának kezdeményezése
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta Bucsányi László képviselő egyéni indítványát, azt az
alábbiak szerint fogadta el:
A képviselő-testület kezdeményezi a Szegvári Falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosítását: „ A 300.000,- Ft egyedi értéket meghaladó beszerzés,
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vásárlás esetén, valamint a nagy értékű tárgyi eszköz vásárlása esetén
az ügyvezető előzetesen egyeztetni köteles a tulajdonos
képviselőjével (polgármester, alpolgármester). „
Az Alapító Okirat módosítása végett a Képviselő-testület a taggyűlés
összehívását kezdeményezi az KFT Ügyvezetőjénél.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Bucsányi László
képviselő, Kondacs Mihály Kft ügyvezető.

Gémes László polgármester személyt érintő ügyek tárgyalásának idejére zárt ülést
rendelt el.

Kmft.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző
Kovács Béla
Lukács Istvánné
képviselő, jkv. hitelesítő

