
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott   
nyílt üléséről.                
 
Jelen voltak:  Gémes László polgármester 
  Bari Tiborné képviselő 
  Lukács Istvánné képviselő 
  R. Nagy Mihály képviselő 
  Szabó Tibor képviselő 
  Tóth Péter képviselő 
  Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 

  Csurka Zoltánné óvodavezető 
  Bernáth Ildikó iskola igazgató 
  Pintér Lászlóné intézményvezető 
  Bucsányi László nem képviselő bizottsági tag 
   
 
 
Gémes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. A 
jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérte Bari Tiborné és Tóth Péter képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők 
személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát.  
 
1/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Bari Tiborné és Tóth Péter 
képviselőket bízta meg.  
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Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat (1. sz. melléklet).  
Kérte, aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
2/2011. (II.15.) 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. Az önkormányzat és intézményei   Gémes László 

2011. évi költségvetése    polgármester 
 

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat   Gémes László  
Szervezeti és Működési Szabályzatának  polgármester 

        elfogadása 
 
3. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat   Gémes László 

gazdasági programjának elfogadása  polgármester 
 

4. Egyéb előterjesztések  
 

 
 

NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY 
 

Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről, fontosabb 
intézkedésekről 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a polgármester beszámolója a két ülés 
között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről szóló írásos anyagot (2. sz. 
melléklet). Elmondta, a téli hónapokban belvízi védekezést hajtottak végre. Árkokat 
készítettek több utcában. Az önkormányzat több alkalommal nyújtott be vis maior 
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támogatásra igényt. Közel 3 km hosszúságú belvízelvezető árkot készítettek a 
derekegyházi elágazásnál lévő tanyáknál. December 23-án kapta meg az 
önkormányzat az értesítést a szennyvízberuházás második fordulós nyertes 
pályázatáról. Azóta elkészültek a közbeszerzési dokumentációk és a támogatási 
szerződés is. Vélhetőleg február 28-ig a közbeszerzést is ki lehet írni. Megérkezett az 
első fordulós pályázat lezárását igazoló dokumentáció. A TIOP pályázaton 17.132.500 
Ft-ot nyert az önkormányzat Informatikai fejlesztés a Szegvári Általános Iskolában 
címmel. A támogatásból 23 db számítógép, 10 db interaktív tábla, 3 db szerver, 3 db 
Wifi csomag és oktató csomagok kerülnek beszerzésre.  
A téli időszakban le kellett állni a polgármester hivatal építkezésével, az utóbbi 
hetekben viszont újra indult. Megtörtént a külső hőszigetelés és a nyílászáró csere. 
Remélhetőleg tavasszal tető kerül az épületre.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki polgármester szóbeli beszámolóját a két ülés 
között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről - az elhangzottak alapján 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
3/2011. (II.15.) 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. 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 
 

Gémes László polgármester előterjesztette Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2011. évi költségvetését (3. sz. melléklet). Megkérdezte Váradi Jánosné gazdálkodási 
osztályvezetőt, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?  
 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, a költségvetés készítése előtt 
az intézményekkel egyeztetett. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló asszony az 
anyagot értékelte. Szükségessé vált néhány módosítást eszközölni. Az erről szóló 
írásos kiegészítést valamennyi testületi tag számára átadta. Az írásos beszámolót 
mindkét bizottság megtárgyalta, azt a módosításokkal együtt elfogadásra javasolta. 
 
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést és átadta a szót Gajdánné 
Szatmári Mária könyvvizsgálónak.  
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Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület 
tagjait. Elmondta, a költségvetés készítésekor tartotta a kapcsolatot és konzultált az 
önkormányzattal. A beszámolóban néhány módosítást kellett végrehajtani a 
jogszabályok változása miatt. A költségvetési előirányzat főösszege 1.088.414 eFt. A 
2011. évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, 
nem merült fel olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok 
megalapozottságát érintené. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 
2011. évi költségvetését 1.088.414 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra 
javasolja, melyből működési hitel 61.830 eFt, felhalmozási célú hitel 81.069 eFt. 
 
Gémes László polgármester megköszönte Gajdánné Szatmári Mária szóbeli 
kiegészítését és véleményét. Átadta a szót Szabó Tibornak, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökének. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2011. évi 
költségvetését. Felolvasta a bizottság írásos véleményét, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.   
 
Gémes László polgármester megköszönte a Pénzügyi Bizottság elnökének 
ismertetését. Felkérte Lukács Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság megtárgyalta az írásos anyagot. A bizottság megállapította, hogy az 
intézmények étkezési térítési díjainál nem történt díjemelés, a bérleti díjakat 6 %-kal 
emelték. Az önkormányzatnak nincs pénzmaradványa, így a bevételek és kiadások 
különbözetét hitelből tervezzük. Örvendetes, hogy az előterjesztés tartalmazza a 
közalkalmazottak esetében a havi 4000 Ft étkezési hozzájárulást. A családi napközit 
és a délutáni orvosi rendelés díját az előző évi szinten tervezzük. A civil 
szervezeteket, sportegyesületeket, a Civilház működését az idén is támogatni 
kívánjuk. A polgármesteri kabinet munkatársainak létszámát március 1 álláshellyel 
növelni kívánatos. A szennyvíz beruházás koordinálása egy személyt teljesen leköt, a 
megnövekvő feladatok, a pályázatok írása indokolttá teszi a létszámbővítést. 
Továbbra is alkalmaz közcélú munkaerőket az önkormányzat, de az idén kevesebb 
munkaidőben. Az ÖNHIKI-re pályázni kíván az önkormányzat. Az önkormányzat és 
intézményei 2011. évi költségvetését a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné bizottsági elnök 
ismertetését. Kiegészítésül elmondta, sajnálatos tény, hogy egy képviselő társuk pert 
indított az önkormányzat ellen, kártérítési követeléssel. Megkérdezte Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezetőt, hogy a költségvetés készítésekor figyelembe vették-e 
ezt a tényt? Kb. 3 millió forintról van szó.  
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Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, nem vették figyelembe, mivel 
nem volt konkrét tudomása sem a tényről, sem a követelésről. A kártérítési összeget 
a céltartalékból javasolja eszközölni. mennyiben a céltartalékból ez nem tud 
megvalósulni és a kártérítés összege meghaladja a 2 millió forintot, akkor működési 
hitel terhére tudja az önkormányzat a kifizetést eszközölni.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki alkalmasnak tartja az anyagot arra, hogy a 
végleges költségvetés elkészítéséhez alapul szolgáljon, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
4/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése (1. forduló) 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Önkormányzat és intézményei 2011. évi 
költségvetésére vonatkozó tervezetet. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság módosító javaslata alapján 
alkalmasnak tartja arra, hogy a 2011. márciusi ülésére – elfogadás 
végett – előterjessze a polgármester. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazd. osztályvezető.  

 
 
  

2. NAPIRENDI PONT 
 

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA 

 

Gémes László polgármester előterjesztette a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet). Megkérdezte Gyömbér 
Ferencné jegyzőt, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az előterjesztésben lévő Szervezeti és 
Működési Szabályzat lényegesen eltér a korábbi SZMSZ-ektől, melyet az 
önkormányzatok alkottak. Az alapja az 1990. évi LXV. törvény. Az Országgyűlés 
2010-ben elfogadta a jogalkotásról szóló törvényt. A szervezeti és működési 
szabályzat tartalmára vonatkozóan jelentősen módosult a jogszabályi háttér, melyet a 
rendelet-tervezet összeállítása során figyelembe kell venni. Kiegészítést szeretne 
eszközölni. A rendkívüli ülés előtt 24 órával történjen meg a sürgősségi összehívás. 
Ismertette ennek módját.  
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Gémes László polgármester megköszönte a Gyömbér Ferencné szóbeli kiegészítését. 
Felkérte Lukács Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság javaslatát. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság megtárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
vonatkozó írásos előterjesztést, melyet elfogadásra javasol.  
 
Gémes László polgármester megköszönte az ismertetést, majd felkérte Szabó Tibor 
bizottsági elnököt, ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 
kiegészítéssel és módosítással együtt elfogadásra javasolja a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot. 
 
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte a képviselő-
testület tagjait, van-e valakinek kérdése az írásos előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Tóth Péter képviselő elmondta, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is 
rákérdezett a VI. Fejezet 36. § /2/bekezdésére. Megkérdezte, ez a pont továbbra is 
benne marad az SZMSZ-ben?  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a rendelet kihírdetése napjától lép hatályba. 
Javasolta, maradjon benne az említett bekezdés, mely arra vonatkozik, hogy a 
képviselő-testület a lakosságot évente közmeghallgatáson tájékoztatja az 
önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról.  
 
Bucsányi László bizottsági tag javasolta, hogy vonják le a tiszteletdíját annak a 
képviselőnek, aki igazolatlanul van távol bizottsági vagy testületi ülésről.  
 
Gémes László polgármester elmondta, elő kell készíteni, hogy a javaslatot 
tartalmazza az SZMSZ. 
 
Bari Tiborné képviselő elmondta, előfordul, hogy egy-egy ülés időpontja egyik 
napról a másikra változik. Így nehéz előre megszervezniük a programjaikat.  
 
Gémes László polgármester elmondta, bárkinek előfordul, hogy közbe jön olyan 
fontos dolog, ami miatt nem tud részt venni az ülésen. A hiányzást telefonon 
keresztül lehet közölni.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a jogszabály ad lehetőséget szankció 
alkalmazására azzal a képviselővel szemben, aki a jogait nem gyakorolja, ha 
felhatalmazást kap a szabályozásra, előterjeszti azt.   
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Gémes László polgármester kérte, aki Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal együtt 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az 
 

1/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletét 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
Szervezeti és Működési Szabályairól 

 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
 

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI PROGRAMJA 

 
 

Gémes László polgármester előterjesztette Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
gazdasági programját 2010-2014. évekre (5. sz. melléklet). Felkérte a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat gazdasági 
programját elfogadásra javasolta. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
bizottság tárgyalta a gazdasági programot. Megállapította, az önkormányzat fontos 
feladatának tartja, hogy a szegvári lakosok egy szebb, vonzóbb, élhetőbb, fejlettebb 
településen éljenek. Az intézményeket, így a Gondozási Központot, óvodát, új 
iskolát, polgármesteri hivatalt felújították. Tervbe vették a központi iskola, 
egészségház, művelődési ház és a bérlakások felújítását. Szükség van egy központi 
konyha kialakítására, elindult a szennyvízberuházás. Az önkormányzat kiemelt célja 
a lakosság bevonása a fejlesztési folyamat végrehajtásába. A fejlesztési 
elképzelésekkel egyetért, így a kerékpárút építése az öregfaluban, településközpont 
megújítása, parkok kialakítása, járdák felújítása, fűtőmű létrehozása a gazdaságos 
fűtésmód kialakítása érdekében. Támogatja a szabadidő park komfortosabbá tételét, 
körforgalom kialakítását, meglévő és új vállalkozások, a falusi turizmus további 
segítését, egyeztető tárgyalások lefolytatását a kastéllyal kapcsolatban. Törekedni kell 
a megújuló Művelődési Ház keretein belül térségi Civil központ kialakítására, a civil 
szervezetekkel történő további együttműködésre. Az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság a gazdasági programot elfogadásra javasolja. 
 
Gémes László polgármester megköszönte Lukács Istvánné bizottsági elnök 
ismertetését.  
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Kérte, aki Szegvár nagyközség Önkormányzatának gazdasági programját 201-2014. 
évre vonatkozóan elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
5/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat gazdasági programja. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatának gazdasági programját és azt – a jelen előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta. 
 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a gazdasági 
programban foglaltak megvalósítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket folyamatosan tegye meg. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
Határidő: folyamatos 

 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester 

 
 
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
 

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK  
 
Gémes László polgármester előterjesztette a 2011. évi közfoglalkoztatásról szóló 
tájékoztatót (6. sz. melléklet).  
Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2011. évi közfoglalkoztatásról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi, és egyetért azzal, hogy egy fő közfoglalkoztatás-
szervező foglalkoztatásának támogatására OFA-KSZM-11221/2011. számmal 
nyújtsunk be pályázatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.. 
 



 9 

6/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatásról, közfoglalkoztatás-szervező 
pályázat. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2011. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót, azt 
tudomásul vette. 
 
A képviselő-testület pályázatot nyújt be az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítványhoz 1 fő közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának 
támogatására az OFA-KSZM-11221/2011. azonosító számú felhívásra.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával.  
 
Határidő: 2011. február 20. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Kánvásiné Kiss Sarolta főmunkatárs. 
 

 
 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a DAREH Önkormányzati Társulás 
képviseletére irányuló írásos anyagot (7. sz. melléklet).  
Elmondta, a DAREH Önkormányzati Társulás Elnökségének megbízatása a 2010. 
október 3-i önkormányzati választásokig tartott. A Társulási megállapodás 57. pontja 
szerint A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi 
CVII. Törvény melléklete szerint egy kistérséghez tartozó tagok által kistérségenként 
delegált 1-1 főt az elnökség tagjává. A taggyűlésbe a képviselő-testületek a  
polgármestert, akadályoztatása esetére az alpolgármestert, mindkettőjük  
helyettesítésére további egy főt jelölhetnek meg. Az elsősorban a delegált személy, 
akadályoztatása esetén a másod-, illetve harmadsorban megjelölt személy látja el a 
feladatokat. 
Javaslatot tett arra, hogy a taggyűlésben a polgármester, akadályoztatása esetén az 
alpolgármester úr, kettőjük akadályoztatása esetén Tóth Péter települési képviselő 
képviselje az önkormányzatot.  
 
Mindhárom jelölt nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a választásuk nyílt ülésen 
történő tárgyalásába beleegyeznek.  
 
Gémes László polgármester bejelentette személyes érintettségét.  
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Kérte, aki egyetért azzal, hogy Gémes László polgármestert ne zárják ki a 
döntéshozatalból, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
7/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás Gémes László polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó 
önkormányzati társulás képviseletére történő megválasztásában nem 
zárta ki Gémes László polgármestert a döntéshozatalból.  

 
 
 
 
Tóth Péter képviselő bejelentette személyes érintettségét. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Tóth Péter képviselőt ne 
zárják ki a döntéshozatalból, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
8/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás Tóth Péter képviselő döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó 
önkormányzati társulás képviseletére történő megválasztásában nem 
zárta ki Tóth Péter képviselőt a döntéshozatalból.  

 
 
 
 
R. Nagy Mihály alpolgármester bejelentette személyes érintettségét. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy R. Nagy Mihály 
alpolgármestert ne zárják ki a döntéshozatalból, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. 
 
9/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Szavazás R. Nagy Mihály alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó 
önkormányzati társulás képviseletére történő megválasztásában nem 
zárta ki R. Nagy Mihály alpolgármestert a döntéshozatalból.  

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati 
társulás taggyűlésében való képviseletére Gémes László polgármestert, 
akadályoztatása esetén R. Nagy Mihály alpolgármester, mindkettőjük 
akadályoztatási esetében pedig Tóth Péter képviselőt hatalmazza fel a képviselő-
testület, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
10/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás képviseletére felhatalmazás. 
 
 

Határozat 
 
1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza  Gémes László polgármestert, a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Taggyűlésében képviselje, akadályoztatása 
esetén helyettesítésére R. Nagy Mihály alpolgármestert hatalmazza 
fel.  
  
2.) Mindkettőjük akadályoztatása esetében Tóth Péter testületi tag  
megbízó felhatalmazói levél birtokában képviselje a települést a 
DAREH Taggyűlésében.   
 
A határozatról értesítést kap: Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. sz., Gémes László 
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polgármester,  R. Nagy Mihály alpolgármester, Tóth Péter települési 
képviselő, Pappné Muzsik Renáta igazgatási főelőadó. 

 
 
Gémes László polgármester ismertette a kistérség képviseletét a DAREH 
elnökségében.  Elnökségi tagnak Atkári Krisztián Nagymágocs polgármesterét, két 
helyettesének dr. Kiss Csaba Eperjes polgármesterét, Szarka Attila Árpádhalom 
polgármesterét fogadta el a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa.  
 
Kérte, aki a felsorolt személyekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
11/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Szentes Kistérség képviselete a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
Elnökségében. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szentes Kistérség Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás Elnökségében való képviseletéről szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A képviselő-testület a Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa 11/2011. (I. 25.) SZKT. határozatát jóváhagyólag elfogadja és 
egyetért azzal, hogy a tanács a Szentes Kistérség képviseletében a 
DAREH Elnökségébe a szentesi kistérségből tagként Atkári Krisztiánt 
(Nagymágocs nagyközség polgármesterét), két helyettesként pedig 
Dr. Kiss Csabát (Eperjes község polgármesterét) és Szarka Attilát 
(Árpádhalom község polgármesterét) választotta meg.  
 
A határozatról értesítést kap:  Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. sz., Szentes Kistérség 
Többcélú Társulási Iroda Szentes, Szentes Kistérség Többcélú 
Társulása  Társulási Tanácsa Elnöke Szentes, Gémes László 
polgármester, Pappné Muzsik Renáta igazgatási főelőadó.  

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a 13/2010. (XI.15.) Helyi Építési 
Szabályzat módosítására vonatkozó írásos anyagot (8. sz. melléklet). 
Elmondta, a szabályzatban 16. § /1/ bekezdésben elírás történt. „Növénytermesztés 
„ szó helyett „növényvédelem” lett megjelölve. A rendezési tervet módosítani 
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szükséges, mivel Szegvár nagyközség területén található Primőr Profit Kft. nagy 
területet érintő, jelentős üvegház építési beruházásai a jelenlegi HÉSZ módosítása 
nélkül nem valósíthatók meg.  
 
Kérte a képviselő-testületet, aki egyetért a Helyi Építési Szabályzat módosításával, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 
 

2/2011. (II.15.) Önkormányzati rendeletét 
 

a 
 

település helyi építési előírásairól szóló 13/2010. (XI.15.)  
Önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a törvényességi észrevételről szóló írásos 
anyagot (9. sz. melléklet).  
 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.  
  
Gémes László polgármester kérte, aki a törvényességi észrevételről szóló 
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
12/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Törvényességi észrevétel. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Csongrád megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya a Képviselő-testület 2010. 
október 15-i alakuló ülésével és a 2010. október 28-i ülésével 
kapcsolatosan tett törvényességi észrevételeit. 
 
1./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester a 
törvénysértések megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket 
megette, az érintettek nyilatkozatait utólagosan megküldte a 
Csongrád Megyei Kormányhivatalnak és csatolta a jegyzőkönyvekhez 
 
2./ R. Nagy Mihály alpolgármester megválasztásáról szóló 131/2010. 
(X.15.) KT. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
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A határozat első mondatát törli „a 2010-2014. választási ciklus idejére” 
szóló meghatározást. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, R. Nagy Mihály alpolgármester, Váradi Jánosné gazdálkodási 
osztályvezető, Kánvásiné Kiss Sarolta személyügyi tanácsos. 

 
 
Tóth Péter képviselő elmondta, felhívták a figyelmét egy televíziós nyilatkozatra, 
melyből kiderült, vannak olyan emberek, akik még most sem tudják elfogadni a 
választási eredményeket. Visszahallott olyan információkat, miszerint az új 
képviselő-testületre megjegyzéseket tesznek, az újonnan megválasztott képviselőket 
sértegetik. Ezt kikéri magának.  
 
Gémes László polgármester elmondta, nem tudja, milyen nyilatkozatról van szó.  
 
Bari Tiborné képviselő elmondta, a Kurca TV interjúban elhangzott, hogy egyes 
személyek megválasztását szánalomra alapozta Bucsányi úr. Az említett képviselő 
cikksorozatot szeretett volna megjelentetni a Szegvári Naplóban, ahol baloldaliaknak 
nevezte az újonnan megválasztott képviselőket. Más cinikus megjegyzések is 
elhangoztak alpolgármester úr részéről. Azt szeretné, ha a falu érdekeit szem előtt 
tartva – politikamentes munkát tudnának folytatni a testületben. Azt szeretné, ha 
nem lenne folyamatosan támadási pont. Kérte a polgármester urat, hogy mondja el 
véleményét ezzel kapcsolatban. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a tévében elhangzottakra, újságban leírtakra 
különbözőképpen lehet reagálni, pereket indítani. Úgy gondolja, hogy ezt az érintett 
személyek egymás között el fogják rendezni. A pletykára sosem szokott adni. Nem 
hallott cinikus megjegyzésről. Önkormányzati cég dolgozójától hallotta, hogy a 
polgármesternek és alpolgármesternek erdői vannak kint Romániában, és onnan 
fognak faanyagot beszállítani. Mivel ez nem fedi a valóságot, ezért ezzel a témával 
nem is foglalkozik. Az előző ciklusban is politikamentesen működött a képviselő-
testület, reméli, hogy ezután is így lesz ez. Jelenleg egyetlen pártnak sem tagja, 
viszont bátran felvállalja azt az értékrendet, amelyet képvisel. Véleménye szerint egy 
embert a munkája, életmódja és nem a pártállása szerint kell megítélni.  
A választásoknak vége van, arra kér mindenkit, hogy próbáljanak meg együtt 
dolgozni. Ne kezdeményezzenek pletykákat, rossz megjegyzéseket. Ha problémák 
merülnek fel, azt meg lehet beszélni.  
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, sosem azt kell nézni, hogy mit mondtak, hanem, 
hogy ki mondta.  
 
Gémes László polgármester elmondta, bátran felvállalja identitását. Sajnos mindig 
lesznek helyi csatározások, el kell tudni mellettük menni és a munkára kell 
összpontosítani.  
 



 15 

Gémes László polgármester megkérdezte, van-e valakinek egyéb előterjesztése? 
 
Bari Tiborné képviselő elmondta, sok a kóbor kutya a településen, intézkedéseket 
javasolt a jelenlegi állapotok felszámolása érdekében.  
 
Gémes László polgármester elmondta, kistérségi szinten még mindig nem sikerült 
megoldani sintér alkalmazását. Amikor bejelentés érkezik, a polgárőrökkel, 
rendőrökkel karöltve próbálják felderíteni az elkóborolt ebeket. Korábban hívásra 
Szentesről jött ki a sintér, az utóbbi időben erre nincs lehetőség.  Kéri a lakosokat, 
polgárőrnek, rendőrnek, jelezzék, ha kóbor kutyát látnak. Továbbra is a szentesi 
sintér segítségét fogják kérni addig, amíg megoldás nem születik.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző jelenleg adminisztratív eszközökkel tud az önkormányzat 
fellépni a kóbor ebek ellen. Figyelmeztetés kiküldésével él a hivatal, amennyiben 
intézkedés nem történik, szabálysértési eljárás indul az eb tulajdonosa ellen. 
 
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, a József A. utcában nagyon sok kutyát 
tartanak. Meg kell nézni, hány kutyát lehet tartani? 
 
Gémes László polgármester elmondta, az állattartási rendeletet 2006-ban fogadta el a 
képviselő-testület. A rendelet még hatályban van, annak módosítására van lehetőség. 
 
Tóth Péter képviselő elmondta, az újfalusi temető hátsó bejáratánál nagyon nagy a 
sár. A kerékpár út építéséből kimaradt térburkolóból a bejáró út burkolatát el kellene 
készíttetni. 
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, összeállt, de még nem végleges Szegvár 
nagyközség 2011. évre szóló rendezvény naptára. Véglegesítés után, március 1-től 
minden lakoshoz eljuttatják a kiadványt. A programok közül kiemelt néhányat. 
Nagyon fontosnak tartja a nyári táboroztatást.  
 
Bucsányi László bizottsági tag elmondta, a lakosság nyilvánosságára tartozik, annak 
a megtárgyalása, hogy egyik újonnan megválasztott képviselő, Bari Tiborné pert 
indított az önkormányzat ellen.  
 
Gémes László polgármester elmondta, személyt érintő ügyekben a képviselő-testület 
zárt ülés keretében tárgyal.  
 
Bucsányi László bizottsági tag megjegyezte, okot ad a szóbeszédre, ha az emberek 
nincsenek kellően informálva. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, munkaügyi perről van szó, ami még nem 
zárult le. Amikor az ügy lezárul, a képviselő-testület eldöntheti, milyen formában ad 
ennek a témának nyilvánosságot.  
 
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, a képviselő-testület nem médiaként működik.  
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Gémes László polgármester elmondta, amennyiben Bucsányi László kívánja ennek 
tárgyalását, akkor zárt ülést rendel el. 
 
Bucsányi László bizottsági tag kérte zárt ülés elrendelését. 
 
Gémes László polgármester személyt érintő ügy tárgyalására zárt ülés elrendelését 
javasolta.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
13/2011. (II.15.) KT. 
 
Tárgy: Zárt ülés elrendelése. 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete személyt 
érintő ügy tárgyalásának idejére elrendelte a zárt ülést.  
 
 

 
Kmft. 

 
 
Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 

Bari Tiborné   Tóth Péter 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 


