Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott
nyílt üléséről.

Jelen voltak: Gémes László polgármester
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Szabó Tibor képviselő
Tóth Péter képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető
Pintér Lászlóné intézményvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Bucsányi László bizottsági tag
Balogh-Szabó Imre kapitányságvezető
Zsombó Zoltán kmb. Szegvár
Polyák Sándorné belső ellenőr
Gyömbér Ferenc Szegvári Falufejlesztő Kft. ügyvezető
Nóbik László Polgárőr Egyesület elnöke
Pap János családgondozó
Dr. Márton István ezredes, főkapitány helyettes
Határné Bottyán Erika Civil Tanács Elnöke

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Külön köszöntötte a meghívott vendégeket, Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgálót, Balogh-Szabó Imrét, a szentesi Rendőrkapitányság vezetőjét, Dr.
Márton István főkapitány helyettest, Nóbik Lászlót, a Szegvári Polgárőr Egyesület
elnökét, Zsombó Zoltán körzeti megbízottat, Határné Bottyán Erikát, a Civil Tanács
képviselőjét. Bejelentette Bari Tiborné és Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselők igazolt
távolmaradását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv
hitelesítésére felkérte Szabó Tibor és Tóth Péter képviselőket. Kérte, aki a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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39/2011. (IV.21.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Szabó Tibor és Tóth Péter
képviselőket bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat (1. sz. melléklet). Kérte,
aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
40/2011. (IV.21.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ:
A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti Gémes László
időszak fontosabb eseményeiről
polgármester
NAPIRENDI PONTOK:
1. A 2010. évi költségvetési gazdálkodásról
készített mérleg beszámoló

Gémes László
polgármester

2. A 2010. évi éves összefoglaló belső
ellenőrzési jelentés

Gémes László
polgármester

3. Rendőrség beszámolója a település közrend,
közbiztonsági helyzetéről

Balogh-Szabó Imre
kapitányságvezető

4. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Nóbik László
egyesület elnöke

5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi Gyömbér Ferencné
feladatok 2010. évi végrehajtásáról
Pintér Lászlóné
6. Egyéb előterjesztések
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NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY:
A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Gémes László polgármester elmondta, április 1-jén benyújtottuk a belügyminiszteri
rendelet alapján kiírt Önkormányzati fejlesztések pályázatot, melyben a mártélyi
iskola fejlesztése mellett a központi iskola nyílászáróinak fejlesztésére pályáztunk
14.826.235 Ft értékben. Bízik a pozitív elbírálásban. A szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó kivitelezési munkákra és a mérnök kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési tender dokumentációkban a Minisztérium észrevételeinek átvezetése
megtörtént. A javított dokumentációk beküldésre kerültek. Az átvezetések
elfogadása után lehet a közbeszerzést megkezdeni. A szennyvízberuházás
közbeszerzési feladatainak ellátására az árajánlatok beérkeztek. Szegvár Nagyközség
Önkormányzata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban 26.542.000 Ft
támogatást nyert falumegújítás és –fejlesztés jogcímen a Szabadság téri és Kossuth
téri park felújítására. A támogatásból a parkokat átszelő sétautak térkő borítást
kapnak, új kandeláberek, padok és hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre.
Látványosan halad a Polgármesteri Hivatal felújítása. Lassan felkerül az utolsó
cserép is a tetőre, aminek köszönhetően nem kell a beázásoktól tartani. Egyre több
iroda újult meg, jelenleg folyik a külső dryvit háló felhelyezése és a vakolás. Május 2án megkezdődik a művelődési ház felújítása.
Kérdés, hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
41/2011. (IV.21.) KT.
Tárgy: A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette a polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
szóló szóbeli tájékoztatót.

1. NAPIREND
A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL KÉSZÍTETT
MÉRLEG BESZÁMOLÓ
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Gémes László polgármester a beszámoló megtárgyalása előtt előterjesztette a 2010.
évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.24.) Ör. módosítására vonatkozó javaslatot (2. sz.
melléklet), ezt követően a 2010. évi költségvetési gazdálkodásról készített
mérlegbeszámolót (3. sz. melléklet). Megkérdezte Váradi Jánosné gazdálkodási
osztályvezetőt, van-e kiegészítenivalója az írásos anyaggal kapcsolatban?
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, a rendeletmódosítást,
valamint a mérlegbeszámolót mindkét bizottság tárgyalta. Az anyagban néhány
javítást kell eszközölni, erről összesítőt készített, melyet a képviselő-testületi tagok
részére átadott. Kérte, hogy ezen módosításokkal együtt fogadja el a tisztelt
képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.24.) Ör. módosítására
tett javaslatot, valamint a 2010. évi költségvetési gazdálkodásról készített
mérlegbeszámolót.
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Felkérte a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet-módosítást, valamint a 2010. évi
költségvetési gazdálkodásról készített mérlegbeszámolót. A bizottság az írásos
előterjesztést a kiegészítésekkel, módosításokkal együtt elfogadásra javasolta.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta a rendelet-módosítást, valamint a mérlegbeszámolót. A bizottság
megállapította, hogy a megszorítások ellenére az intézmények zavartalanul
működtek. Átgondolt és visszafogott gazdálkodás folyt az önkormányzatnál. A
pályázati lehetőségeket maximális kihasználta az önkormányzat. Köszönetet
mondott ezért és az anyag elkészítéséért. A bizottság a rendelet-módosítást, valamint
a 2010. évi költségvetési gazdálkodásról készített mérlegbeszámolót elfogadásra
javasolta.
Gémes László polgármester megköszönte az ismertetést és átadta a szót Gajdánné
Szatmári Mária könyvvizsgálónak.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló elmondta, az önkormányzat 2010. évi
zárszámadása az előirányzat módosítással együtt készült el. Több éven át végzi
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat éves gazdálkodásának könyvvizsgálatát. 2010.
január 1-i nyitó pénzkészlete 21.419 eFt, ténylegesen befolyt pénzforgalmi érték
1.307.345 eFt, ténylegesen teljesített kiadásai 1.325.852 eFt, így a 2010. december 31-i
fordulónappal kimutatott záró pénzkészletével 2.912 eFt, az egyezőség fennáll. A
képviselő-testület által rendelettel jóváhagyott 2010. évi eredeti bevételi és kiadási
előirányzatának főösszege 1.073.250 eFt, a módosított bevételi és kiadási
előirányzatának főösszege 1.351.553 eFt. Az önkormányzat által felvett hitel összege
jóval a hitelkorlát alatt van. Az önkormányzat a pályázatokhoz az önerőt minden
esetben tudta biztosítani. Új jogszabályi változás 2011. január 1-től az, amennyiben az
önkormányzatok újabb hitelt kívánnak felvenni, ahhoz a könyvvizsgáló szakmai
igazolása szükséges. A jogszabályi változásokat követve nagyon jól együtt tud
dolgozni Szegvár nagyközség önkormányzatával. Elmondta, nagyon nehéz a
jogszabályi változásokat követni, mert azok nap, mint nap változnak. Az
egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az önkormányzat és
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intézményei 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. A
könyvvizsgálói jelentést hiteles záradékkal látta el, a 2010. évi zárszámadást
elfogadásra javasolja.
Gémes László polgármester megköszönte Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
ismertetését.
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010.
(II.24.) Ör. módosítását, a megtett kiegészítésekkel elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta
6/2011. (IV.21.) Ör. rendeletét
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2010.
(II.25.) Ör. módosításáról

Gémes László polgármester kérte, aki az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta

7/2011. (IV.21.) Önkormányzati rendeletét
az
Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

2. NAPIREND
A 2010. ÉVI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Gémes László polgármester előterjesztette a 2010. évi éves összefoglaló belső
ellenőrzési jelentésről készített írásos anyagot (4. sz. melléklet). Megkérdezte Polyák
Sándorné belső ellenőrt, van-e kiegészítenivalója az írásos jelentéssel kapcsolatban?
Polyák Sándorné belső ellenőr elmondta, az anyagot nem kívánja kiegészíteni.
Gémes László polgármester felkérte Szabó Tibor bizottsági elnököt, ismertesse a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát.
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Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és
Településfejlesztési
Bizottság
megtárgyalta a 2010. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést. Elmondta, a
bizottság örömmel vette az ellenőrzés során felmerült észrevételezést. Tájékoztatta a
képviselő-testületet arról, hogy a felmerült észrevételeket kijavították. Bízik abban,
hogy a jövőben nem fordulnak elő további hiányosságok. Megköszönte az anyag
elkészítését. A bizottság a belső ellenőrzési jelentést elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester elmondta, évek óta tapasztalja, hogy az
önkormányzatnál és intézményeinél komolyabb problémák nem fordultak elő.
Hozzátette, minimális hibalehetőség minden munkaterületen előfordul.
Megköszönte a belső ellenőr munkáját és az anyag elkészítését.
Kérte a képviselő-testületet, aki a belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés alapján
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
42/2011. (IV.21.) KT.
Tárgy: A 2010. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § /10/
bekezdése alapján a 2010. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést,
valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó – részben önálló –
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta, azt elfogadta.
A határozatot kapják: Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása,
Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Váradi
Jánosné gazdálkodási osztályvezető.

3. NAPIREND
RENDŐRSÉG BESZÁMOLÓJA A TELEPÜLÉS KÖZREND, KÖZBIZTONSÁGI
HELYZETÉRŐL
Gémes László polgármester előterjesztette a rendőrség beszámolóját a település
közrend, közbiztonsági helyzetéről (5. sz. melléklet). Megkérdezte Balogh-Szabó
Imre rendőrkapitány urat, van-e szóbeli kiegészítése?
Balogh-Szabó Imre kapitányságvezető tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületet.
Elmondta, szóbeli kiegészítését néhány diával is szemléltetni kívánja. Az írásos
beszámoló terjedelmes, taglalja a körzeti megbízottak által 2010. évben végzett
feladatokat. A diasorozattal a Csongrád megyei Rendőr Főkapitányság, ezen belül a
Szentesi Rendőrkapitányság munkáját kívánja szemléltetni. A Szentesi
Rendőrkapitányságon 2010-ben a legnagyobb kihívást az ismertté vált
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bűncselekmények 43 %-kal történő növekedése jelentette. Ez közel 2000
bűncselekményt jelentett az elmúlt évben. Ebből Szegvár nagyközségben 52 eset
történt. Elmondható, hogy mindezek ellenére a negatív rangsorban a kapitányság
negyedik helyen szerepel. Szegvár nagyközség a kevésbé fertőzött települések közé
tartozik. Hozzátette, valamennyi Csongrád megyei településen emelkedett a
jogsértések száma. A gazdasági válság hatása érződött a lakosságon, melyet kezelni
kellett. A rendőrségnek a legnagyobb gondot az un. utazó bűnözők okozták. Szegvár
település biztonságosnak mondható, mivel a bűncselekmények mutatói az elmúlt
évihez képest csökkenő tendenciát mutatnak. Ismertette a vagyon elleni
bűncselekmények
elkövetésének
számszaki
adatait,
fajtánként.
Szegvár
vonatkozásában ezek az adatok pozitívan alakultak. Ismertette a nyomozás
eredményességének mutatóit.
Tájékoztatta jelenlévőket a rendőrök szolgálati idejéről, a körzeti megbízotti
szolgálatellátásról. Elmondta, 2010-ben több időt tudtak közterületen tölteni, ami a
minimális létszámfejlesztésnek is köszönhető. Szegváron 2010. szeptembertől 1 fővel
bővült a körzeti megbízotti állomány.
Szemléltette az egyenruhás állomány intézkedéseit, eredményességét. Kiemelte a
közlekedés biztonságának fontosságát. A balesetek területén negatív eredménnyel
tud beszámolni. Nagyon nagy szükség van a sebességmérésre. Meggyőződése, hogy
a sebesség csökkentésével kevesebb arányban tudnak beszámolni közúton törtét
halálos balesetekről. Szintén fontos feladat az ittas gépjárművezetők kiszűrése. Az
elmúlt évben 78 eset volt, amely az ittasságra vezethető vissza. Szegváron 6 személy
ellen kellett eljárást indítani.
Új elemként került a rendőrség feladatkörébe 2010. augusztus 19-től a tulajdon elleni
szabálysértések elkövetésének kezelése, a büntetés 20.000 Ft alatti jogsértéseket takar.
Az ügyek kezelésére külön előadót kell alkalmazni. Az eddig elért tapasztalatok
pozitívak. Szegvár vonatkozásában 4 feljelentés érkezett az elmúlt esztendőben.
Igazgatásrendészet területén a kiszabott pénzbírság átlaga növekvő tendenciát
mutat. Kiemelte, hogy az ügyek 30 %-ában meghallgatták az eljárás alá vont
személyeket. Az ellenőrzési feladatok kapcsán fontos az elszámolás, elszámoltatás.
Kellemetlen feladatok közé tartozik a fegyelmi eljárás lefolytatása.
Szeptember 16-tól Szegvár nagyközség területén 3 körzeti megbízott teljesít
szolgálatot. A kollégát jelenleg az uniós elnökség biztosítási feladatainak
végrehajtására Budapestre vezényelték. A feladatkör ellátására előbb kapott
megbízást, mint Szegvárra történő kihelyezésére. Budapesten történő feladatai
befejeztével Szegváron teljesíthet szolgálatot.
Új eszközök, technikák bevezetéséhez pályázati forrást keresnek, mely új elemként
került a kapitányság életébe. A családsegítő központtal közösen sikeresen pályáztak
50 db bűnmegelőzést szolgáló kisfilmre. Jelzőkészülékek, technikai eszközök
vásárlására nyertek 6 millió forintot szintén pályázat útján, melyet a
Belügyminisztérium emléklappal jutalmazott.
Kihangsúlyozta, hogy szükség van az összefogásra, azokra az erőkre, akik segítséget
szeretnének nyújtani a rendőrség munkájához.

Gémes László polgármester megköszönte Balogh-Szabó Imre kapitányságvezetőnek
a kiegészítést. Kérte a képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval,
illetve elhangzottakkal kapcsolatban.
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Szabó Tibor képviselő elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta a rendőrség beszámolóját. A bizottság örömmel vette, hogy Szegváron a
bűncselekmények száma csökkent. Köszönetét fejezte ki a két körzeti megbízott
munkavégzéséért. A bizottság elismeri az állományban lévő rendőrök kitüntetéseit.
Reméli, hogy a Budapestre vezényelt rendőr körzeti megbízott hamarosan Szegváron
teljesíthet szolgálatot. Elmondta, a sebesség mérésre szükség van a közúti balesetek
megelőzése érdekében. Megköszönte az írásos tájékoztatót és a színes kiegészítő
előadást. Munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívánt. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság a rendőrség beszámolóját az elhangzott
kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, véleménye szerint már egész kicsi korban
kellene kezdeményezni a rendőrökkel való kapcsolatfelvételt. Nagyon jónak tartja a
drog prevenciós előadások megtartását. Az óvoda nevében megköszönte kapitány
úrnak, hogy részt vehettek a műszaki napon. Elmondta, a körzeti megbízottakkal jó a
kapcsolata. Megköszönte a településen szolgálatot teljesítő két körzeti megbízott
munkáját. Kérte, hogy továbbra is tartsanak a gyerekek részére előadásokat.
Bucsányi László bizottsági tag elmondta a településen szolgálatot teljesítő körzeti
megbízottak munkája kimagasló. Kiemelte, nem csak rendőrként vesznek részt a
közéleti tevékenységben. Ezt pozitívumként kell értékelni. Megköszönte a rendőrség
és a körzeti megbízottak munkáját. Megkérdezte, hogy a szórakozó helyeken
tartottak-e vizsgálatokat?
Balogh-Szabó Imre kapitányságvezető elmondta, a Szentesi Rendőrkapitányság
illetékességi területén valamennyi szórakozóhelyen megtörténtek az ellenőrzések. A
társszervek jó néhány esetben találtak hiányosságot. Az ellenőrzést minden
hónapban egy alkalommal újra el fogják végezni. Szegváron két alkalommal
végeztek ilyen jellegű ellenőrzést.
Gémes László polgármester megköszönte a kapitányság vezetőjének, a főkapitány
helyettes úrnak és a körzeti megbízottaknak a munkáját. Elmondta, a település
büszke lehet mindkét körzeti megbízottra. Munkájukhoz további sok sikert, jó
egészséget kívánt. Javasolta, hogy a képviselő-testület írásban is fejezze ki köszönetét
és elismerését a településen szolgálatot teljesítő két körzeti megbízottnak, illetve a
Szentesi Rendőrkapitányság állományának.
Kérte, aki ezzel egyetért, valamint, aki a település közrend, közbiztonsági helyzetéről
szóló rendőrségi beszámolót a kapitányságvezető úr által elmondottakkal együtt
elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
43/2011. (IV.21.) KT.
Tárgy: Rendőrség beszámolója a közrend, közbiztonsági helyzetéről.
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Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a rendőrség beszámolóját a közrend, közbiztonság
helyzetéről, azt a szóban elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadta.
A beszámoló kapcsán köszönetét és elismerését fejezte ki a feladatok
végrehajtásában közreműködő Szentes Városi Rendőrkapitányság
Vezetőjének, a Kapitányság állományának, kiemelten a Szegvár
nagyközségben szolgálatot teljesítő két körzeti megbízottnak: Zsombó
Zoltánnak és Kapás Tamásnak.
További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Balogh-Szabó Imre
Városi Rendőrkapitányság Vezetője és általa a rendőrkapitányság
állománya, Zsombó Zoltán és Kapás Tamás helyi körzeti megbízott.

4. NAPIREND
TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRŐR EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Polgárőr Egyesület
tevékenységéről szóló tájékoztatót (6. sz. melléklet). Megkérdezte Nóbik Lászlót, az
egyesület elnökét, kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot?
Nóbik László elnök elmondta, az írásos anyagot annyival szeretné kiegészíteni, hogy
a külterületi figyelő szolgálatot meg tudták erősíteni. Köszönetet mondott a
polgármester úrnak és a képviselő-testületnek azért, hogy a polgárőr egyesület
számára biztosítottak egy székházat. Elmondta, az épület tetőszerkezete nagyon
rossz állapotban van, felújításra szorul.
Gémes László polgármester elmondta, a tetőszerkezet javítására nyáron kerül sor.
Felkérte Szabó Tibor bizottsági elnököt, ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság javaslatát.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Megköszönte a polgárőrök munkáját, erőt, egészséget kívánt további munkájukhoz.
Örül annak, hogy az egyesületnek más civil szervezettel is jó a kapcsolata. A
bizottság az írásos anyagot elfogadásra javasolta.
Tóth Péter képviselő a Horgász Egyesület nevében köszönetét fejezte ki a
kapitányságvezetőnek, a településen szolgálatot teljesítő két körzeti megbízottnak,
valamint a polgárőröknek a településen végzett munkájáért. A Horgász Egyesület
együttműködési megállapodást kötött a polgárőrséggel, melyet évente megújít.
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Elmondta, a Horgász Egyesület munkáját a polgárőrök nagymértékben segítik.
Megköszönte a rendőrség és a polgárőrség önzetlen segítségét.
Határné Bottyán Erika a Civil Tanács nevében köszönetet mondott a rendőrségnek
és a polgárőrségnek Szegváron végzett munkájukért. Megköszönte a
rendezvényeken való megjelenésüket, segítségüket. További jó munkát kívánt.
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Javasolta, hogy a
képviselő-testület írásban is fejezze ki köszönetét és elismerését a Szegvári Polgárőr
Egyesület munkájáért.
Kérte, aki ezzel egyetért, és a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
44/2011. (IV.21.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet
tudomásul vett.
A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Polgárőr Egyesület
vezetőségének és tagjainak a település közbiztonságáért kifejtett
munkájáért és felkérte Nóbik László elnököt, tolmácsolja ezt az
egyesület tagjai felé.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Nóbik László
Polgárőr Egyesület Elnöke.

5. NAPIREND
BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2010.
ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Gémes László polgármester előterjesztette a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2010. évi végrehajtásáról szóló beszámolót (7. sz. melléklet). Megkérdezte
Pintér Lászlóné intézményvezetőt, van-e kiegészítenivalója az anyaggal
kapcsolatban?
Pintér Lászlóné intézményvezető elmondta, az írásos beszámolót nem kívánja
kiegészíteni. Mint minden évben, a beszámoló elkészítését megelőzte az éves
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gyermekvédelmi
tanácskozás,
ahol mélységében tárgyalják a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok végzésével kapcsolatos gondokat, problémákat.
Tóth Péter képviselő elmondta, szomorúan látja a statisztikát, mivel egyre többen
részesülnek rendszeres segélyben.
Gémes László polgármester elmondta, egyre több család elszegényedik, reméli, hogy
ez meg fog szűnni. Felkérte Lukács Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse az
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolót. A gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban elmondta, a védőnők jelzik,
ha egy családban problémák vannak. Ezt követően jelez az óvoda és az iskola is. Ez
egy hosszan tartó folyamat. A tünet éveken keresztül végig kíséri a gyermeket.
Megjegyezte, családsegítőnek lenni hálátlan feladat, mivel sok esetben ütközik a
szülővel. Hozzátette, mindannyian azért vannak, és mindent megtesznek, hogy a
gyermek a családban maradjon. Kérte, hogy a szülők ne vegyék sértésnek az
intézkedéseket, és fogadják meg mindazok tanácsait, akik segítő szándékkal
közelednek feléjük. Nagy jelentőséggel bír a szociális kerekasztal. Itt is lényeges a
közös program létrehozása, megszervezése a szülőkkel együtt. Mint Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság elnöke, szembesül azzal, hogy egyre többen
részesülnek szociális támogatásban is. Megköszönte a beszámoló elkészítését és az
ezen a területen dolgozók munkáját.
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólást. Kérte, aki a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
45/2011. (IV.21.) KT.
Tárgy: Beszámoló Szegvár
feladatainak ellátásáról.

nagyközség

gyermekjóléti

és

gyermekvédelmi

Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – többször
módosított – 1997. évi XXXI. törvény 96. § /6/ bekezdésében előírt
feladatának eleget téve megtárgyalta a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, melyet az
alábbiak figyelembevételével fogadott el:
1. A képviselő-testület elismerését fejezi ki a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi területen tevékenykedők munkájáért
2. A képviselő-testület felkérte a nagyközség jegyzőjét, hogy az 1997. évi
XXXXI. törvény 96. § /6/ bekezdése alapján az átfogó értékelést a
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Csongrád
Megyei
és Gyámhivatala részére küldje meg.

Kormányhivatal Szociális

Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző
A határozatot kapja: Gyömbér Ferencné jegyző, Pintér Lászlóné
EESZI vezető, Papp János családgondozó, Berkeczné Csák Andrea
igazgatási osztályvezető, Csongrád megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala Szeged.

6. NAPIREND
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Gémes László polgármester előterjesztette az egyesületek és társadalmi szervezetek
támogatására vonatkozó írásos előterjesztést (8. sz. melléklet). Felkérte Szabó Tibort,
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, együttes ülésen a Pénzügyi és
Településfejlesztési, valamint az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
megtárgyalta az egyesületek és társadalmi szervezetek támogatására irányuló írásos
anyagot. Elmondta, egy pályázat határidőn kívül érkezett, a bizottságok azonban
úgy ítélték meg, hogy elfogadják a beadványt. Egy pályázatnak alapvető kritériuma,
hogy határidőn belül érkezzen be, ezért felhívta a figyelmet a határidő betartására.
Ismertette a sporttámogatásokra, illetve az egyesületek, társadalmi szervezetek
támogatására meghatározott keretösszeget, majd ezt követően tételesen a bizottsági
javaslat alapján a támogatás mértékét.
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület által nem hangzott el.
Gémes László polgármester megköszönte Szabó Tibor bizottsági elnök ismertetését.
Kérte, aki a bizottságok együttes javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
46/2011. (IV.21.) KT.
Tárgy: Egyesületek és társadalmi szervezetek támogatása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében a
2010. évi egyesületi, társadalmi szervezetek, valamint sport célok
támogatására fordítható keretösszeg felosztásáról az alábbiak szerint
határozott:
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eFt-ban
Szegvári Diáksport Egyesület

680

Szegvári Sport Klub

800

Oyama Dojo SE

180

Szép Öregkor Nyugdíjasok Egyesülete

40

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

150

Polgárőr Egyesület

150

Dobbantó Néptáncegyüttes

310

Ametiszt Csoport

20

Faluvédő és –Szépítő Közh. Egyesület

90

Tűzköves Közhasznú Alapítvány

110

Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja

40

Közösségfejlesztők Egyesülete

70

Vakok és Gyengénlátók Szentesi csop.

20

Siketek és Nagyothallók Szentesi csop.

20

Belevaló Klub

20

Római Katolikus Egyház

60

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az érintettekkel a
pályázat eredményét közölje, valamint a támogatási szerződést kösse
meg.
A támogatás 50 %-át a 2011. év I. félévében, 50 %-át a II. félévben
vehetik igénybe a nyertes pályázók.
Határidő: azonnal
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazd. oszt. vez. és a támogatásban részesített
szervezetek.

Gémes László polgármester előterjesztette a szennyvízberuházás közbeszerzési
feladatok beszerzési eljárásra beadott ajánlatok elbírálásával kapcsolatos írásos
anyagot (9. sz. melléklet). Az írásos anyagban 3 ajánlat szerepel, javasolta a
legkedvezőbb ajánlat elfogadását, mely a Tiszaszolg. Kft-től érkezett. A
közbeszerzési eljárásokat az illetékes minisztérium fejlesztési igazgatósága fogja
véleményezni.
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Tóth Péter képviselő megjegyezte, a három
ajánlattevő
között
nincs
nagymértékű eltérés. Megkérdezte, mit lehet tudni róluk? Van valami referenciájuk?
Gémes László polgármester elmondta, az ajánlattevőknek van referenciájuk, meg
lehet azokat tekinteni. Csongrád megyeiek: két kisteleki és egy szegedi cég. Több
közbeszerzési eljárást lebonyolítottak már.
Kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja a Tiszaszolg Kft. ajánlatát,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
47/2011. (IV.21.) KT.
Tárgy: KEOP.1.2.0/2F/09-2010-030-as azonosító számú „Szegvár szennyvízcsatorna
hálózatának és szennyvíztisztító telepének megvalósítása” című pályázat
közbeszerzési feladatok ellátására kiírt 3 árajánlatos beszerzés elbírálása
Határozat
Szegvár Nagyközség Képviselő- testülete meghozta döntését a
„Szegvár szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító
telepének megvalósítása” elnevezésű KEOP.1.2.0/2F/09-2010-030
számú projekt közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett
árajánlatok elbírálásáról.
Az kiválasztás a Közbeszerzési Szabályzat V. fejezetében foglalt
hatáskörében eljárva1.- figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 299-300 §-aiban foglaltaknak megfelelően
egyszerűsített közbeszerzés alapján történt.
1.

A beérkezett három árajánlatból : Tiszaszolg Kft (6726 Szeged,
Bérkert u.43) Ellenszolgáltatás mértéke: 15.500.000 Ft+Áfa
Közmű Szolgáltató Kft (6760 Kistelek, Rákóczi u.44) Ellenszolgáltatás
mértéke:15.700.000 Ft,
és a Gigantik Plusz Kft (6760, Kistelek Kossuth u.26),
Ellenszolgáltatás mértéke: 16.000.000Ft+Áfa) érvényesnek tekinti.

2. A beszerzési eljárásban hiánypótlás elrendelésére nem volt lehetőség.
Az ajánlatok érvényesek; érvénytelenségi és kizáró ok az
árajánlatokkal kapcsolatban nem áll fenn.
3. Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás
volt, így az ajánlattevők vonatkozásában az egyszerűsített
közbeszerzés nyertese: Tiszaszolg Kft (6726 Szeged, Bérkert u.43)
15.500.000 Ft+Áfa ajánlatával,
Második helyezett: Közmű Szolgáltató Kft (6760 Kistelek, Rákóczi
u.44) 15.700.000 Ft ajánlatával, és
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Harmadik helyezett: a
ajánlatával

Gigantik Plusz Kft, 16.000.000 Ft+Áfa

4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatok
elbírálásról értesítést küldje meg az ajánlattevők részére.
5. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel kösse meg a szerződést az ajánlattételi felhívásban
közzétett tartalommal és időpontban.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita
kabinet munkatársa.

Gémes László polgármester előterjesztette az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, valamint azokért fizetendő díjak mértékéről szóló
írásos anyagot (10. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, törvény kötelezi az önkormányzatokat arra,
hogy rendeletben szabályozzák a hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn
kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályait, valamint ezen többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, illetve az anyakönyvvezető részére
fizetendő díjak mértékét. A rendelet-tervezetben jelképes összegre tett javaslatot.
Kérte a tisztelt képviselő-testületet a rendelet elfogadására.
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló
önkormányzati rendeletet az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta

8/2011. (IV.21.) Ör. rendeletét
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről

Szabó Tibor képviselő elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén
döntés született arról, hogy a bizottság tagjai május 4-én falubejárást tartanak. Az
eddig – lakosok által – beérkezett észrevételek, bejelentések figyelembevételével
szemlét fognak tartani. Kérte a lakosokat, akinek további észrevétele van, jelezze a
polgármesteri hivatal illetékes előadójánál.
Gémes László polgármester megköszönte Szabó Tibor képviselő bejelentését.
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Tóth Péter képviselő elmondta, örömmel veszi, hogy a település komoly összeget
nyert a parkok felújítására. Nem vette viszont jó néven, hogy a világháborús
emlékműnél kivágták a tujákat. Elmondta, sok szülő kifogásolja a központi játszótér
életveszélyes állapotát. Javasolja, hogy nézzék át a játszótéren lévő hintákat az
esetleges baleset elkerülése végett. Megkérdezte a Falufejlesztő Kft. vezetőjét,
kitűzték-e már a karókat a Kórógy hídnál?
Gyömbér Ferenc, a Szegvári Falufejlesztő Kft. ügyvezetője elmondta, a karók le
vannak állítva, folyik a betonozás a Kórógy hídnál. Egy hét múlva készen lesznek a
munkálatokkal.
Tóth Péter képviselő megköszönte a választ. Elmondta, a képviselő-testület elmúlt
ülésén szó volt a kistérségi társulásból való kilépésről és arról, hogy a hivatal
kidolgozza a jövőbeni feladatellátást. Megkérdezte, a jövőben hogyan lesznek a
feladatok ellátva? Pl. pedagógiai szakszolgálat.
Gémes László polgármester elmondta, a feladatok kidolgozása nem történt meg. A
feladatokat továbbra is végzik, az orvosi ügyeletet is a mentő állomás látja el. A
szerződés lehet folyamatos. A változás annyi, hogy a szerződést nem a többcélú
társulással kötik meg, hasonlóan a pedagógiai szakszolgálattal. Elmondta, nem akar
tőlük megválni. Mindenképpen olyan döntés fog születni, melyet a település nem fog
negatívan érzékelni akár a pedagógiai szakszolgálat, akár az orvosi ügyelet
vonatkozásában. Június 30-ig kell a társulási tanácsnak ezt hivatalos formában
megküldeni. A kistérségből való kiválásról szóló elvi állásfoglalásra a minisztérium
még nem reagált.
A Kórógy hídnál lerakott betonoszlopokkal kapcsolatban elmondta, azon a
szakaszon szeretnék folytatni a kerékpárút kiépítését. A kerékpárosoknak így nem
kell a főúton közlekedniük.
Elmondta, a tujákat azért vágták ki, mert nagyon elöregedtek, betegek voltak,
összenőttek. A japán akácnak a törzse szétkorhadt. A park átalakításakor lehetőség
lesz új növények, fák ültetésére. Falumegújítás pályázat kiírásakor lehetőség lesz
pályázni a játszótér felújítására is. A kabinet munkatársai már dolgoznak ezen.
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, figyelni kell arra, hogy a növényeket ne
ültessék túl közel egymáshoz.
Gémes László polgármester egyetértett alpolgármester úr által elmondottakkal.
Hosszú távra kell tervezni a növények ültetését. Felhívta a figyelmet azok rendszeres
gondozására.
Lukács Istvánné képviselő felhívta a figyelmet a május 1-jére. Ismertette a
programokat.
Kiss Tibor Szegvár, Arany J. u. 5. sz. alatti lakos elmondta, az Arany J. utcai lakosok
forgalomkorlátozás iránti kérelmet nyújtottak be az önkormányzathoz. Megkapta a
képviselő-testületi határozatát. Nem ért egyet azzal, hogy nem lehet kihelyezni a 7,5
tonnás súlykorlátozó táblát. Szeretnék, ha az utat nem tennék tönkre a kamionok.
Lakossági összefogással korábban szórt kavicsos utat készítettek, a kamionok viszont
tönkre teszik. Előfordult, hogy nagy esőzéskor az utcabeliek engedték le a vizet az
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útról. Kérte a képviselő-testületet, nézzék meg az út állapotát. Sérelmezi az utca
lakóira tett megjegyzéseket.
Gémes László polgármester elmondta, tudomása van az út rossz állapotáról.
Megkérdezte, hány kamion jár el az utcán?
Kiss Tibor elmondta, napi két kamion halad el az utcában.
Csala Nagy László Szegvár, Arany J. u. 1. sz. alatti lakos elmondta, az utóbbi pár
évben tarthatatlan az állapot az Arany J. utcában. Eső után elakadnak a kamionok.
Volt rá eset, hogy éjszaka próbálták kiásni a kocsikat a sárból. Az út helyreállítása
után a kamionok újra széttaposták az utat. A térdig érő keréknyomból nem folyik át
a víz az árokba. A Kossuth és a Petőfi utcában is van elhelyezve súlykorlátozó tábla.
Az Arany J. utcában miért nem lehet? Kéri a képviselő-testületet, gondolja át a
lakosok kérését.
Kiss Tibor szegvári lakos elmondta, a testületi határozatban az áll, hogy a lakosok
kössenek kompromisszumos megoldást a vállalkozóval. Elmondta, nem akarnak a
vállalkozóval rossz viszonyban lenni.
Gémes László polgármester felolvasta a képviselő-testület 22/2011. (III.10.) KT.
határozatát. Elmondta, kezdeményezni kell a vállalkozóval egy beszélgetést, ehhez a
képviselő-testület segítséget nyújt. A célirányos forgalmat nem lehet kitiltani. A
vállalkozó tevékenységének végzéséhez megkapta a telepengedélyt, pert indíthat,
hogy az önkormányzat ellehetetleníti a vállalkozását. A szennyvízberuházás
elkészülte után jó minőségi utakat fognak építeni. Úgy gondolja, az Arany J. utcai
lakosoknak nem a vállalkozóval van gondjuk, hanem az út állapota ellen. Meg lehet
vizsgálni, hogy napi szinten mekkora a kamionforgalom, és mely más útvonalat
lehetne igénybe venni.
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, arra az útra nem lehet forgalmat terelni,
ahol iskola van.
Gémes László polgármester Kiss Tibornak elmondta, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság helyszíni bejárásakor meg fogja tekinteni az Arany J.
utcát is. Javasolta az utca lakosaival történő egyeztetés kezdeményezését.
Bucsányi László bizottsági tag elmondta, tudomása van arról, hogy összedrótozott
szögeket helyeztek el az Arany J. utcán. Ez nem csak a vállalkozónak okoz
bosszúságot, hanem minden arra járó gépkocsivezetőnek.
Gémes László polgármester elmondta, a rendőrség fogja kivizsgálni a szögesdrótok
kitételét, mert az bűncselekménynek számít.
Kérte Kiss Tibort, jelöljenek meg egy időpontot, ami a vállalkozónak is megfelel és
beszéljék meg ezt a kérdést.
Vigh Zoltán Szegvár, Kórógy u. 103. sz. alatti lakos elmondta, a fő utcán lévő
gödröket dombokra cserélte a közút. A Kórógy utcai kanyar balesetveszélyes, miért
nem javították ki az utat? Elmondta, örömmel veszi a településfejlesztési bizottság
bejárását. Megkérdezte, a bejárás alkalmával tapasztaltakkal mi lesz?
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Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a bejárás alkalmával listát készítenek, majd a
javításokra, helyreállításokra vonatkozóan – anyagi megfontolásból – fontossági
sorrendet állítanak fel a munkák elvégzésére. Kijelentette, hogy minden probléma
nem lesz orvosolva. A képviselő-testület külső vállalkozással karöltve végzi ezeket a
feladatokat.
Az Arany J. utcai lakosok felvetésére elmondta, azt tapasztalja, hogy egyre
kevesebbet figyelnek az emberek egymásra. Mindenkinek a maga érdeke a fontos.
Véleménye szerint mások jogait nem szabad korlátozni.
Gémes László polgármester elmondta, a munkához való jogot sem tilthatja meg
senki. Szegvár többnyire mezőgazdasággal foglalkozó falu, melynek megvannak a
maga szépségei és hátrányai is. Elmondta, korábban is voltak falubejárások és
valóban fontossági sorrendet állítottak fel a munkák elvégzésére. Ennek alapján
történt a pályázatok benyújtása. Bízik abban, hogy csapadékvíz elvezető árkok
építésére írnak ki pályázatot. A szennyvízberuházás befejeztével a járdák és a
csapadékvíz elvezető árkok is felújításra kerülnek.
Kiss Tibor elmondta, sok a kóbor kutya a településen, megtámadják a gyerekeket,
időseket. Ezzel kapcsolatban kérte az intézkedést.
Gémes László polgármester elmondta, kóborló kutyákról lehet beszélni. Érkeznek be
az önkormányzathoz bejelentések szabadon kószáló kutyákról. Polgárőrök, rendőrök
segítségével lehet azonosítani a kutyák helyét, sintér segítségével szállítják el az
ebeket Szentesre. A kutya gazdájának fizetni kell azért, hogy onnan visszakerüljön.
Kéri az eb tartókat, figyeljenek arra, hogy kutyáik ne kerüljenek kerítésen kívül.
Kóbor kutyák elvétve fordulnak elő a településen.
Vigh Zoltán elmondta, több alkalommal jelentett már be kutyát az
önkormányzathoz. Az ügyintéző azt mondta, hogy 6.000 Ft-ba kerül, ha kihívja a
sintért a kutya befogásához. Véleménye szerint ezt nem a lakosoknak kell megoldani.
Gémes László polgármester válaszában elmondta, az információ téves, a lakosoknak
nem kell fizetni a sintérnek. Több bejelentés érkezett már, de az intézkedést mindig
az önkormányzat tette meg. A gyepmestert mindig hivatalos személy értesítette.
R. Nagy Mihály alpolgármester javasolta, hogy az állattartási rendeletbe építsék be
az eb tulajdonosok büntetésének lehetőségét is.
Gémes László polgármester elmondta, a büntetést nem az önkormányzat határozza
meg. Az eb tulajdonosok segítségét kéri abban, hogy kevesebb legyen a kóborló állat.
Lukács Istvánné képviselő Vigh Zoltán felvetésére elmondta, a bölcsődével szemben
lévő bekötő út, a Kórógy u. állapota valóban nagyon rossz. Orvosi rendelő és a
kastély előtti járdát nagyon felnyomta a fák gyökere.
Gémes László polgármester elmondta, korábban már pályázott az önkormányzat a
kastély felújítása kapcsán járdafelújításra is. A pályázat azonban sikertelen volt. Az
önkormányzatnak a járda kijavítására megoldást kell találnia. Ismételten felhívta a
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figyelmet a faültetésre. Elmondta, megfelelő fát, megfelelő helyre kell
ültetni. Olyan növényzetet kell ültetni, ami a későbbiekben nem fog kárt okozni.
Gémes László polgármester javasolta, hogy személyt érintő ügyek tárgyalására zárt
ülés keretében kerüljön sor.
Megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta.
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