Jegyzőkönyv

Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. május 26-án 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
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Bernáth Ildikó iskola igazgató
Gyömbér Ferenc ügyvezető
Kis Pál László könyvvizsgáló
Csurgó Ferenc Felügyelő Bizottság Elnöke
Bárány Józsefné könyvelő
Bucsányi László Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagja
Lantos Sándor vízellátási és csat. mérnök

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelent
vendégeket, képviselő-testületi tagokat.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv
hitelesítésére felkérte Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály képviselőket. Kérte, aki a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
54/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály
képviselőket bízta meg.
Gémes László polgármester napirend módosítására tett javaslatot. Kérte, hogy
elsőként a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. mérleg
beszámolóját tárgyalja meg a képviselő-testület, a többi napirendi pontot pedig a
meghívó szerinti sorrendben (1. sz. melléklet). Kérte, aki javaslatával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
55/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY:
1. A polgármester tájékoztatója a két ülés
közötti időszak fontosabb eseményeiről

Gémes László
polgármester

NAPIRENDI PONTOK:
1. A Szegvári Falufejlesztő , Üzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft. mérleg beszámolójának elfogadása

Gyömbér Ferenc
ügyvezető

2. Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú
Társulása 2010. évi munkájáról

Gémes László
polgármester

3. Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács
2010. évi munkájáról

Gémes László
polgármester

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

Bernáth Ildikó
igazgató

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

Csurka Zoltánné
óvodavezető

6. Kitüntetések odaítélése
7. Egyéb előterjesztések
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1./ Napirend
A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. mérleg
beszámolójának elfogadása
Gémes László polgármester ismertette, hogy e napirenden belül több írásos
előterjesztést kell megtárgyalnia a képviselő-testületnek. Rátért a Kft. 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására (2. sz. melléklet). Megkérdezte
Gyömbér Ferenc ügyvezetőt, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, az anyagban tévesen szerepel a posta
akadálymentesítése. Kisebb asztalos munkákat végzett ott a Kft. Javítani szükséges
továbbá azt, hogy az MTZ-vel fuvarozást vállaltak, illetve a karácsonyi díszvilágítást
nem a Váczi-Vill Kft-vel végezték, hanem a MAROS-VILL Kft-vel közösen.
Gémes László polgármester megköszönte az ügyvezető kiegészítését.
Kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló szöveges beszámolót
elfogadja és tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
56/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2010. évi tevékenységéről.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferenc
ügyvezető Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Kft.

Gémes László polgármester rátért a Szegvári Vízmű 2010. évi működéséről szóló
beszámolóra, valamint kérte a Felügyelő Bizottság beszámolójának előterjesztését, és
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a KFT. 2010. január 1. és december 31. terjedő időszakról szóló egyszerűsített
beszámoló, valamint közhasznúsági beszámolójának megtárgyalását.
Felkérte a Felügyelő Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csurgó Ferenc elnök elmondta, a Felügyelő Bizottság megtárgyalta az anyagot,
melyhez mellékletet is csatolt. Az ülésről jegyzőkönyv készült, felolvasta az ülésen
hozott határozatot.
Gémes László polgármester megköszönte a Csurgó Ferenc ismertetését.
Bárány Józsefné könyvelő elmondta, az általa készített anyagot néhány szóval
szeretné kiegészíteni. Elmondta, az anyagban 3 mérlegnek az összesítése található. A
14. sorban javítani kell, az összeg helyesen 117621 eFt. A 31-es eredmény kimutatás
fejrovata nincs átírva. Első oszlopa Kft. összesen, középső oszlop a vízmű, harmadik
oszlop a kft. vízmű nélkül.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, szeretné tudni a kft. jelenlegi eredményének
alakulását.
Bárány Józsefné könyvelő beszélt az 5.130.000 Ft nyereség megoszlásáról. A vízmű
nyeresége 2.924 eFt, a kft. nyeresége pedig 2.206 eFt. Az önkormányzat általános
működési célú támogatást fizet a kft. működési költségeihez. A fejlesztésre
fordítandó pénzösszegeket pályázati munkák leszámlázása alapján kapja meg a kft.
ebből a plusz bevételből fejlesztéseket, beruházásokat valósít meg. Mivel a tárgyi
eszköz beszerzés százezer forint felett nem költség, ezért a kiszámlázott összeg,
amely jelen esetben 5 millió forint volt, a tárgyi eszközvásárlás 2.524 eFt, ezért a 2.524
eFt pénzösszeg egy része nyereségként realizálódik. Így a bevétel a kiszámlázott
összeg. Ez nem jelent konkrét pénzösszeget, több éven keresztül értékcsökkenésként
fogják elszámolni.
A vízmű nyeresége valós nyereség, tehát a bevétel és a költségek elszámolásának
különbözete. Beszélt az értékcsökkenésről. Az anyagban szereplő 3.359 eFt a vízmű
eszközei után elszámolt értékcsökkenés. Ebből a vagyonkezelésre átvett eszközök
értékcsökkenése 2.521 eFt, amelyből tartalékot köteles képezni a kft. A tartalékképzés
úgy történik, hogy külön bankszámlára az évi bevételekből folyamatosan elkülöníti a
pénzösszeget és ezt kizárólag - a képviselő-testület határozata alapján - fejlesztésekre
fordítja. Ezt az összeget nem lehet a folyamatos javítás-karbantartásra felhasználni,
csak beruházásnak minősülő kiadásokra.
Szabó Tibor képviselő megköszönte Bárány Józsefné tájékoztatását. Elmondta, a
képviselő-testület úgy fogadta el a vízdíjemelést, hogy annak mértékét külön fogja a
kft. kezelni, melyet majd karbantartásra, fejlesztésre fordítanak.
Gémes László polgármester elmondta, az anyagban ez szerepel. Nagy beruházást a
tulajdonos még nem határozott meg a vízmű üzemeltetésével kapcsolatban. Az
apróbb felújítási munkálatokat menet közben elvégzik. Természetesen a
tulajdonosnak joga van eldönteni minden évben, hogy milyen beruházásokat hajt
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végre az üzemeltető a hálózaton, amennyiben erre megvan a pénzösszeg. Hozzátette,
az AQUAPLUS Kft. irányába még van valamennyi tartozásunk, mivel az utolsó
fejlesztésüket megegyezés alapján fizeti ki az önkormányzat. Ez azonban a
Falufejlesztő Kft-t nem érinti.
Bárány Józsefné könyvelő elmondta, számára nem ismert és a kft. sem kapott olyan
képviselő-testületi határozatot, mely szerint a vízdíjemelésnek megfelelő összegű
pénzösszeget külön tartalékoljon. Amennyiben ez a szándék, akkor azt határozat
formájában közölni kell a kft-vel.
Szabó Tibor képviselő elmondta, valóban a döntésről határozat nem született. A
külön kezelt pénzösszeg szabadon felhasználható, a tagok által jóváhagyott célokra.
Bárány Józsefné könyvelő elmondta, erről kér a kft. egy képviselő-testületi
határozatot, melyben leírják, hogy egy összeget külön számlán kell tartalékolni és
annak felhasználásáról kizárólag a taggyűlés vagy a képviselő-testület által hozott
határozatban foglaltakra használhatja fel. A vagyonkezelési szerződésben azt
határozták meg feltételként, hogy köteles az eredményeit külön kimutatni és az
értékcsökkenésnek megfelelő összeget tartalékba helyezni. A szerződés azt is
tartalmazza, hogy ezt mire lehet használni a tulajdonosi döntés alapján.
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy újabb bankszámla nyitás nélkül el
lehet a pénzösszeget különíteni? A banki költségeket is fizetni kell.
Elképzelhetetlennek tartja, hogy elkülönített pénzt még elkülönített számlán
kezeljék. Ésszerűtlennek tartja a költségek miatt. Véleménye szerint vezessenek
nyilvántartást a pénzösszeg elkülönítéséről.
Bárány Józsefné könyvelő elmondta, amennyiben nyilvántartás lesz, számlázáskor
át kell vezetni, hogy milyen összeg, mire lett felhasználva.
Lantos Sándor vízellátási és csatornázási mérnök elmondta, tudomásul kell venni,
hogy ez egy tanulóév volt. Ezúton megköszönte a képviselő-testületnek, elsősorban a
polgármester úrnak, hogy egy nagy üzemeltetőtől szerződés lejárta után felvállalta
ezt a munkát. Olyan mértékű költségek nem lesznek ebben az évben, mint átálláskor
voltak. Tudomásul kell venni, ha valami meghibásodik, venni kell egy másikat. Ha
van rá pénz, akkor abból kell finanszírozni, ha nincs, akkor hitelt kell felvenni. Úgy
gondolja, hogy ezzel a problémával nem is kellene a képviselő-testületnek
foglalkozni. Nagyon jó, hogy az elkülönített pénzösszeg a számlán van és bármikor,
amikor szükség van rá, rendelkezésre áll. Megköszönte a képviselő-testületnek, hogy
segítette a munkájukat. Úgy látja, hogy az ügyvezető váltás pozitívan segítette
munkájukat. Az ügyvezető úrral a problémákat közösen meg tudták oldani.
Szabó Tibor képviselő elmondta, egy szóval sem mondta, hogy nyissanak külön
bankszámlát. Csak annyit mondott, hogy legyen elkülönítve.
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Bárány Józsefné könyvelő elmondta, az előző évi tartalékot a következő évben el kell
különíteni külön bankszámlára. A kamatok fedezik az ezzel kapcsolatos költségeket,
külön ráfordítást nem fog jelenteni.
Kis Pál László könyvvizsgáló elmondta, a pénzügyi elkülönítést nem javasolja, mert
akkor kötve lesz a keze az ügyvezetőnek.
Bárány Józsefné könyvelő elmondta, az eredmény kimutatást nem kell a mérleggel
együtt letétbe helyezni, mivel ez egy közhasznú társaság. A kimutatásban ugyan
azok az adatok szerepelnek, mint a mérlegben, csak más csoportosításban.
Végezetül elmondta, a kft. jól gazdálkodik.
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvári Vízmű 2010. évi működéséről szóló
beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
57/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Szegvári Vízmű 2010. évi működéséről szóló beszámoló
Határozat
Szegvár
nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szegvári Vízmű 2010. évi működéséről szóló
beszámolót, azt elfogadta.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferenc
ügyvezető.

Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólásokat, kiegészítéseket. Bárány
Józsefné könyvelő asszony által elmondottak a Kft. egész éves működését is
érintették.
Felolvasta a határozati javaslatot és kérte, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
58/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi
beszámolója.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári
Falufejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi
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-a

magyar számviteli törvény szerint összeállított „Normál
Egyszerűsített Éves Beszámoló”-ját
- az eszközök és források 117621 e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és
- 5130 e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel
a „ Felügyelő Bizottság Beszámolója”-val és a „Független
Könyvvizsgálói Jelentés”-sel fogadta.
Az adózott eredmény a Társaság jegyzett főkén felüli vagyonát
növeli.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Szegvári Falufejlesztő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság.

Gémes László polgármester előterjesztette a Falufejlesztő Kft. 2011. évre vonatkozó
feladatairól szóló előterjesztést. Megkérdezte Gyömbér Ferenc ügyvezetőt, van-e
kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, nincs kiegészítése.
Kérdés az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Falufejlesztő Kft. 2011. évre vonatkozó
feladatait az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
59/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évre
vonatkozó feladatai.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évre vonatkozó feladatait.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester,
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.,

Szegvári

Tóth Péter képviselő elmondta, ha legközelebb a falufejlesztő kft. beszámolóját
tárgyalja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, a könyvelőt meg kell hívni.
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Szabó Tibor képviselő elmondta, felvállalja a felelősséget arra vonatkozóan, hogy
bizottsági ülésre nem hívta meg a könyvelőt. Bízik abban, hogy a jövőben ez nem fog
előfordulni. A pénzügyi értékelést képviselő-testületi döntésére bízná, nem pedig
bizottságra. A testületnek kell döntenie a kft. pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról. Pénzügyi bizottsági ülésen sem volt abban biztos, hogy tárgyalhatják-e
egyáltalán az anyagot. Nem volt teljes mértékben tájékozott abban, hogy a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság tárgyalhatja-e a kft. anyagát.
Gémes László polgármester megköszönte a Bárány Józsefné könyvelő és Kis Pál
László könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság, a főmérnök úr, a kft. dolgozóinak és
ügyvezetőjének a munkáját.
Kis Pál László könyvvizsgáló kérte tiszteletdíjának összegét július 1-jétől nettó 10.000
Ft-tal emelni.
Bárány Józsefné könyvelő elmondta, a tulajdonos hatásköre a könyvvizsgáló
díjazásának rendezése.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a könyvvizsgáló bérének emelésével,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
60/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető
könyvvizsgálója díjazásának megállapítása.

és

Szolgáltató

Nonprofit

Kft.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
egyszemélyes tulajdonosa a KFT. könyvvizsgálójának, az EconoRáció Gazdaságszervezési és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaság (cégjegyzékszám: 096-09-0025*94, székhely: 6724. Szeged,
Jakab Lajos u. 3., kamarai nyilvántartási szám: 000906, vezető
tisztségviselő: Kis Pál László ügyvezető, társaság nevében a
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős: Kis Pál László,
kamarai tagsági szám: 000537, 6726. Szeged, Vedres u. 12. szám
alatti lakos) díjazását havi 30.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg
2011. július 1. napjától.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferenc
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Kis Pál László könyvvizsgáló.
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A POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK
FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL

Gémes László polgármester elmondta, aláírásra került a szennyvízcsatorna hálózat
és szennyvíztisztító telep megvalósítása c. pályázat támogatási szerződése. A
kivitelező kiválasztása hiányzik. Bízik benne, hogy erre is hamarosan sor kerül és
megkezdődhet a munka.
A TIOP 1.1 pályázaton, informatikai fejlesztésre 18 millió forintot nyertünk az
iskolának interaktív táblák, számítógépek vásárlására. A közbeszerzési eljárás 3
árajánlatos, mely folyamatban van. Bízik benne, hogy a következő tanévre már az
eszközök is megérkeznek és beszerelésre kerülnek az iskolába.
Megkezdődött a művelődési ház felújítása május 2-ával. Integrált közösségi
szolgáltató tér kialakítása c. pályázatnak köszönhetően fog megépülni.
A Csongrád Megyei Katasztrófa Igazgatóság sikeres pályázatával május 4-én volt
egy polgárvédelmi felkészítő nap. 63 ember kapott kiképzést katasztrófa helyzetekre.
Az önkormányzat kapott egy nagy teljesítményű szivattyút végleges használatra.
Május 11-én átadásra került az ovifalu, melynek nagyon nagy sikere van. Kívánja,
hogy minden gyermek egészséggel használja.
Az önkormányzati hivatal tetőtér beépítése lassan befejeződik. Jelenleg a külső
homlokzaton dolgoznak.
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
61/2011. (V.26.) 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.
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2./ Napirend
Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi munkájáról
Gémes László polgármester előterjesztette a Szentes Kistérség Többcélú Társulás
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót (3. sz. melléklet).
Megkérdezte Szigeti Miklóst, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Szigeti Miklós kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője elmondta, nem
kívánja kiegészíteni az anyagot.
Kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Szentes Kistérség Többcélú Társulása 20101.
évi munkájáról szóló beszámolót az írásos előterjesztés alapján elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
62/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi tevékenységéről.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szentes Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szigeti Miklós a
Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője.

3./ Napirend
Beszámoló a Szentes Kistérségi Fejlesztési Tanács
2010. évi tevékenységének tapasztalatairól
Gémes László polgármester előterjesztette a Szentes Kistérségi Fejlesztési Tanács
2010. évi tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót (4. sz. melléklet).
Megkérdezte az irodavezetőt, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Szigeti Miklós elmondta, nem kívánja kiegészíteni az anyagot.

11

Kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2010. évi
tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót az írásos előterjesztés alapján
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
63/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységének
tapasztalatairól.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Kistérségi
Fejlesztési
Tanács
2010.
évi
tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót és azt elfogadta.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szigeti Miklós a
Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője.

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

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté
Általános Iskola munkájáról szóló írásos anyagot (5. sz. melléklet).
Megkérdezte az iskola igazgatóját, van-e kiegészítenivalója az anyaggal
kapcsolatban?
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, a helyzetelemzésről szeretne néhány szót szólni.
A tanulók létszáma 312 fő, az osztályok száma 16, 8 alsó és 8 felső tagozattal. A
napközis ellátást igénylők száma 115 fő volt. A tárgyi feltételekről elmondhatja, hogy
nagyon jól bevált az új iskola felújítása, működése. A termek gyermek centrikusan
vannak berendezve, amely dicséri a pedagógusok munkáját. Az újfalusi iskola évek
óta jól karbantartott. Az öreg épület régen volt felújítva, erre próbálnak anyagi
forrást szerezni, figyelik a pályázati lehetőségeket. A nyílászárók állapota lényegesen
romlott. Nagyon fontos lenne a tornacsarnok és a konyha felújítása. A legfontosabb
céljaik azok voltak, hogy olyan működést biztosítsanak a dolgozóknak, a
gyerekeknek és szülőknek, ami a biztonságot és a legszínvonalasabb munkát nyújtja
majd. Vezetése alatt megalakították a Vezetői Tanácsot, amely tanácsadó testülettel
működik. Azt a célt szolgálta, hogy a szakmai ismereteket alkalmazva és a helyi
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specialitásokat, hagyományokat figyelembe véve segítse az iskola munkáját.
Kéthetente találkoznak, úgy gondolja, hogy nagyon tartalmas és nagyon sok
munkával az állandó információ csere megoldott volt. Rendszeressé és
kiszámíthatóvá tették az iskolába járó szülőkkel való kapcsolattartást, havonként volt
szülői értekezlet, illetve fogadóóra, egyéni egyeztetés alapján bármikor
fogadóképesek voltak. Szintén új dolog a szülők iskolájának beindítása. Nagyon jó
dolog, hogy a szülők elmondhatják észrevételeiket, építő kritikájukat, beszélgettek a
nevelésről, egyéni problémákról, iskolai problémákról és örömökről. Kiemelte, hogy
a magas részvételnek köszönhetően nagyon sok volt az az informálisan jó
kapcsolattartás, amitől nagyon hatékonyan működött az iskola. Köszönetét fejezte ki
azon szülőknek, akiknek a bizalmát élvezhette és segítette az iskola munkáját.
A fenntartható fejlődés irányába való továbblépést úgy próbálták elérni, hogy
lefolytatták az elégedettségi vizsgálatokat, melynek eredménye az anyag mellékletét
képezi. Voltak kiemelkedő kapcsolataik a társintézményekkel. Köszönetét fejezte ki
az óvodavezetőnek, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatban Papp Jánosnak a
munkájáért. Nagyon nagy hálával tartozik a rendőrség munkatársainak, a
védőnőknek, az önkormányzat dolgozóinak, az ÁMK főigazgatónőjének.
A pedagógiai oktatás és nevelés szakmai színvonalának emelésének érdekében
látogatta a pedagógusokat. Kiemelkedő színvonalú órákat látott. Lukács Istvánné
óráján látogatást tett az Apáczai Kiadó tankönyv írója, aki elmondta, példamutató
kompetencia alapú órát látott. Bevezették idén az olvasás születésnapját, ahová az
első osztályos tanulók szüleit hívták meg. Nagyon élmény gazdag órát láthattak, a
nap végén tortával ünnepeltek.
Látogatásai során a pedagógus munkájára, munkafegyelmére volt kíváncsi, a tanórák
és az azon kívüli foglalkozások megtartására, a nevelő-oktató munkához kapcsolódó
adminisztráció pontosságára, a tanterem rendezettségére, tisztaságára, a
dekorációjára. Nagyon fontos volt a tanár-diák kapcsolat és a tanulói személyiség
tiszteletben tartása, a nevelő és oktató munka színvonala tanítási órákon.
Összegzésként elmondta, hogy az elmúlt év nehéz év volt. Meg kellett ismernie az
iskolát, a falu lakosságát, véleményét, azt, hogy milyen társadalmi körülmények
veszik körül. A nehézségek ellenére elindult egy olyan folyamat, melyre akár hosszú
távra is lehet építeni. Elmondta, jó és tartalmas évet zártak az iskolában.
Megköszönte mindenki munkáját.
Gémes László polgármester megköszönte Bernáth Ildikó iskola igazgató szóbeli
kiegészítését. Átadta a szót Lukács Istvánné bizottsági elnöknek.
Lukács Istvánné elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
megtárgyalta a Forray Máté Általános Iskola munkájáról szóló beszámolót. A
bizottság megállapította, hogy nagyon tartalmas, mindenre kiterjedő beszámolót
értékelhetett. Az iskola tanárai és diákjai sokoldalú tevékenységet folytattak 2010ben. Kiemelték a Vezető Tanács, Szülők Iskolája munkáját, az elégedettségi vizsgálat
kidolgozását, az óvoda-iskola és más szervezetekkel való jó partneri kapcsolatot. Úgy
gondolja, valóban elindult az iskolában egy folyamat, amely pozitív hatással lesz az
oktató-nevelő munkára. Céljaik megvalósításához jó egészséget kívánt és
megköszönte a beszámoló elkészítését.
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Szabó Tibor képviselő elmondta, van néhány felvetése és véleménye az anyaggal
kapcsolatban. Az anyag hiányos, véleménye szerint csak félig van kész. Hiányolja a
2011/2012-es tanévre vonatkozóan a létszámadatokat, terveket, koncepciót. A
pedagógiai munka értékelését a gyermekeken lehet levonni. Hiányolja a kompetencia
mérés eredményét, annak tartalmát. Ezek hiányával az anyagot jónak értékeli.
Fenntartói elégedettségi kérdőív kidolgozásával nem találkozott az anyagban. Szülői
elégedettségi vizsgálat eredménye érintőlegesen szerepel.
Bernáth Ildikó igazgató megköszönte az észrevételt. Elmondta, a kompetencia mérés
eredményét nem hivatott ez a beszámoló tartalmazni. Az eredményre vonatkozóan
összességében elmondhatja, hogy a gyerekek átlag alatt tudnak teljesíteni. Komoly
munkával folyamatosan próbálnak ezen javítani minél szakszerűbb munkával és
pedagógiai hozzáértéssel. A jövő tanévet azért nem említette a beszámolójában, mert
az intézmény jelenleg komoly átszervezés alatt van. Elképzelések, egyeztető
tárgyalások természetesen vannak a jövőre vonatkozóan. Korai lenne hosszú távú
terveket megfogalmazni, naponta folynak tárgyalások az átszervezéssel
kapcsolatban.
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Elmondta, most az
iskola átszervezése az elsődleges. A következő tanévet érintően a képviselő-testület
mindig nyáron hozza meg a döntéseket a létszámadatok ismeretében. A következő
tanév tervei az átszervezést követően fognak a képviselő-testület elé kerülni.
Szabó Tibor képviselő elmondta, az elégedettségi vizsgálatok felszínre hoztak
bizonyos problémákat. Nem látja az intézkedési tervet, hogy ezekre milyen
megoldások fognak születni. Nem érti, hogy lehet egyszerre gyengeség, illetve
erősség az informatikai oktatás. Ezzel kapcsolatban ellentmondást lát.
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, leírták összegezve azokat a véleményeket,
amelyeket a szülők írtak. Viszonylag kevés szülő adott választ. Több bizottság
dolgozik most azon, hogy milyen tervet készítsenek annak érdekében, hogy jobb és
színvonalasabb legyen az oktatás és az iskola elfogadása. Az anyagban szerepel,
hogy bizonyos dolgokat végérvényesen le tudtak zárni. A képviselő-testület
elégedettség vizsgálata valóban nem szerepel az anyagban, mert tulajdonképpen
ugyanannyi jó és ugyanannyi kritikus megjegyzés érte az iskolát. Elenyészően kevés
javaslat volt, amely nem hoz hosszú távú terveket, pl. iskola minőségének javítása.
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, mikor lesz kész az intézkedési terv?
R. Nagy Mihály alpolgármester kérte a képviselőket, hogy a tárgyalást a napirendi
pontra vonatkozóan folytassák.
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, az intézkedési tervet csak akkor tudják
összeállítani, ha minden információt úgy tudnak alaposan feldolgozni, ahogy
szeretnék. Nem lehet azt elvárni, hogy 1-2 héten belül minden anyagot összeállítson,
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hiszen az elégedettség mérések még most is folyamatban vannak. Nagy feladat hárul
az iskolára az is pl., hogy az elmúlt években elhanyagolt dokumentumokat újra írják,
megfogalmazzák a célokat. Hozzá az az információ jutott el, hogy hosszú éveken
keresztül nem volt az iskolában elégedettségi vizsgálat mérés. 1 tanév alatt csodákat
nem lehet tenni. Ez az ismerkedés éve volt. Elmondta, ha megkeresik őt, szívesen áll
rendelkezésre.
Bari Tiborné képviselő elmondta, volt az iskolában elégedettségi mérés, valakiknek
az érdeke volt az, hogy ne kerüljön a nyilvánosságra. Nem lett értékelve, el lett zárva.
Bernáth Ildikó igazgató megköszönte Bari Tiborné képviselőnek, hogy állításában
megerősítette.
Bari Tiborné képviselő elmondta, ő is részt vett egy sebesség mérésben. Matematikai
műveletek végzésének a sebességét mérte fel. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban
mi a tapasztalat és mi lett levonva?
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, tapasztalatot és annak levonását nem kapta még
meg a kollégáitól.
Bari Tiborné képviselő elmondta, az iskolának ez az egyik hiányossága. Fontos
kérdés, ha az alap képességekkel nem rendelkezik a gyermek, akkor mire épít a fölső
tagozat? Meg kell keresni a fölső tagozat problémáinak miértjét.
Gémes László polgármester elmondta, úgy gondolja, abban, hogy a gyermekek idáig
jutottak, sokat lehet köszönni az előző időszak oktatási kormányzásának és oktatási
politikájának.
Bari Tiborné képviselő elmondta, soha nincs kiértékelve, hogy honnan hova jut a
gyermek. Sportolással kapcsolatos kiemelkedő eredmények is születnek a szegvári
iskolában. A probléma csak az, ha két csapat megy el versenyre, akkor ne emeljék ki,
hogy a második lett. Megjegyezte, nem lehet összehasonlítani és nem is kell egy
tanulmányi versennyel. Addig, míg a tanulmányi versenyek pénzesek, a
sportversenyek ingyenesek. Tanulmányi verseny kevés van, sport verseny viszont
sok van egy évben. Informatika versenyen 15 gyermek vett részt és az első 6
díjazottból 15 díjat nyert, és egy évfolyam kivételével mindet szegvári gyermek
nyerte. Ez nem szerepel az anyagban. Szintén nincs megemlítve a kémia verseny
eredménye. Néhány pont hiányzott ahhoz, hogy szegvári tanuló bejusson a megyei
versenyre. Ezek is nagyon szép eredmények, nem lehet eltitkolni.
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, a kompetencia mérés nem tárgyalandó napirendi
pont. A felvetést megköszönte, utána fog nézni.
Gémes László polgármester elmondta, az eredményeket senki nem akarja sem
eltitkolni, sem tagadni. Úgy gondolja, ha csak két gyermek indul el egy versenyen és
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második helyezést ér el, akkor is el kell ismerni, hiszen a gyermeknek a legfontosabb
az elismerés.
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, 180.000 Ft-ot különítettek el idén tavasszal reál
versenyre, amit a szegvári iskola szervez. Reáltantárgyat tanító pedagógusai (fölső
tagozat) februárban közölték, hogy sajnálatos módon nem tudják a versenyt
megszervezni, mert saját tanítványai közül talán kettőt tudnának versenyeztetni. A
két tanulóra 3 különböző tantárgyból lenne igény. Ennek eredményeképpen ez így el
lett odázva. Erről nem az iskola vezetése tehet.
A versenyekkel kapcsolatban elmondta, a Szegvári Naplóban rendszeresen, minden
hónapban megjelentetik az összes létező eredményt. Közlik a kimagasló
teljesítményt, nem csak sportból, minden egyes tantárgyból. Ha ezeket mind az
anyaghoz csatolja, 130 oldal lett volna az írásos anyag. A szakmai vezetők
kompetenciája, hogy kiemeljék a saját szakmai munkájukat, eredményeiket,
problémáikat és feladataikat.
Gémes László polgármester elmondta, ilyen nagy terjedelmű, széles körű írásos
beszámolót az iskolától még nem kapott a képviselő-testület. A beszámolót az
iskolaigazgató nem egy személyben készíti. Minden területnek megvan a szakmai
felelőse, akik saját munkaterületükről adnak számot. Amennyiben valakinek van
valamiről információja, az anyag viszont nem tartalmazza, legközelebb figyelembe
lesz véve, vagy akár számon lehet kérni.
Szabó Tibor képviselő elmondta, a szakmai vezetők beszámolóját az intézmény
vezetője kérje, ne a képviselő-testület. Ha valaki nem megfelelő beszámolót készített,
vissza kell neki adni kiegészítésre.
Gémes László polgármester elmondta, amennyiben a szakmai vezető megír egy
anyagot és az a képviselő számára hiányos, azt nehéz egy intézményvezetőnek
számon kérni.
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, tudomásul vette a felvetést. Legközelebb fel fogja
hívni a szakmai vezető figyelmét, hogy minden eredményről adjon számot
beszámolójában.
Bari Tiborné képviselő a létszámmal kapcsolatban elmondta, kimaradt az anyagból
az iskolatitkár, a pedagógusok létszáma pedig 26 fő.
Bernáth Ildikó igazgató megköszönte a felvetést. Elmondta, 1 fő szerződéses
alkalmazott.
Gémes László polgármester elmondta, a létszámkeret 25 fő határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel, plussz jelenleg 1 fő szerződéses dolgozó.
Tóth Péter képviselő elmondta, az előző vezetésnek nem kellett bejelenteni, hogy ki
milyen eredményt ért el, mert utánament. Szeretné, ha bővebben ki lenne fejtve a
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fölső tagozatos tanárok attitűdjei. A vélemények szubjektív alapon lettek kialakítva.
Elszomorítja, hogy idáig jutott el a Forray Máté Általános Iskola. Kihangsúlyozta,
nagyon jó képességű gyerekek kerültek ki a szegvári iskolából, akik felnőttként
büszkén megállják a helyüket. Őket is ugyanezek a pedagógusok tanították. Úgy
gondolja, hogy a jó vezetőnek is vannak attitűdjei. Hallotta, hogy szülői értekezleten
mi hangzott el. Megjegyezte, negatív dolgokat írt le az iskolaigazgató a kollégáiról.
Gémes László polgármester elmondta, sajnálja, hogy a képviselő úr nem mondta el,
hogy konkrétan mire gondol, mert így nagyon nehéz megérteni a hozzászólását.
Kijelentette, az ülés, az anyag és a jegyzőkönyv is nyilvános. Az iskola egy
közintézmény, amely közpénzből van fenntartva. Az embereknek joguk van
megtudni, hogy az iskolában mi történik. Olyan érzete van, hogy 3 képviselő a fölső
tagozatot védi, az alsót pedig támadja. A 3 képviselő pedig a felsőt akarja támadni,
az alsót védeni. Kijelenti, hogy erről szó sincs. Neki személy szerint ugyan olyan
fontos az alsó tagozat is, mint a fölső. Azért kell intézkedéseket tenni, hogy
mindenáron a szegvári iskolát Szegváron tudják megtartani, megmenteni, és ez a
művészetoktatással együtt értendő. Megkért mindenkit arra, hogy ne próbálja
folyamatosan az alsó és a fölső tagozatot szembe állítani még akkor sem, ha így
szeretné.
Szabó Tibor képviselő kérte, kövesse meg, aki szerint ilyet állított. Ő az anyaggal
kapcsolatban tett fel kérdést, majd elmondta véleményét, észrevételét.
Gémes László polgármester elmondta, nem azt mondta, hogy a 3 képviselő bármit
állított, saját érzetéről beszélt. Örül annak, ha mindenki számára egyformán fontos az
alsó, illetve fölső tagozat.
Tóth Péter képviselő visszautasítja, hogy bárki ilyet feltételezzen róluk. Furcsa, hogy
minden beszámolóban azt látni, hogy az alsó tagozatban minden nagyon jó, a
fölsőben pedig minden összeomlik. Úgy gondolja, és abban biztos, hogy minden
pedagógus az oktató-nevelő munkára szeretne koncentrálni és nyugodt
körülmények között, nyugodt légkörben szeretne tanítani. Hozzátette, a nevelés a
szülő feladata is. Sok szegvári gyerekkel részt vett különböző összejöveteleken,
ünnepségeken, múzeum látogatáson, közös programokon, mindig csak a dicséretet
kapta a gyerekek magatartására vonatkozóan.
Gémes László polgármester elmondta, természetesen nem rosszabbak a szegvári
gyerekek a városi gyerekektől, sőt, inkább jobbak és erre büszke. Abban nem biztos,
hogy minden pedagógus a maximumot akarja nyújtani a szegvári iskolában. Egyetért
azzal, hogy nyugodt körülményt kell teremteni minden intézményben, a nyugodt
munkavégzés érdekében. Ez elsősorban a fenntartó feladata. A jelenlegi
iskolavezetésnél nem tapasztalta még azt, hogy bárkivel kiabáltak volna a folyosón,
vagy bárkit ok nélkül elmarasztaltak volna. Ha valaki tud erről, mondja el.
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Bernáth Ildikó igazgató megköszönte Tóth Péter képviselőnek, hogy megerősítette a
vezetői elképzelését, miszerint ott lehet nyugodtan dolgozni, ahol rend és fegyelem
van.
Bari Tiborné képviselő megjegyezte, nem támadni, hanem segíteni kell egymást.
Gémes László polgármester elmondta, senki nem szidja a fölső tagozatot. Mindkét
tagozat egyformán fontos.
Giliczéné Molnár Irén főigazgató megköszönte Bernáth Ildikó igazgató iskolai
beszámolóját, amely az egy éves beszámolónál sokkal részletesebb. Az éves
beszámolónak az a célja, hogy a szakmai munkáról, a háttérfeltételekről adjon
tájékoztatást a fenntartónak. Ez az anyag objektív tényekkel támasztja alá a vezető
megállapításait. Ezek a megállapítások tény, hogy nem mindig pozitívak. Úgy
gondolja, hogy a fenntartót a nem pozitív dolgokról is tájékoztatni kell, hogy közös
erővel tudjanak változtatni a helyzeten. Kérte a képviselő-testületet, segítsék az
iskola igazgatót céljai, elképzelései megvalósításában.
Gémes László polgármester megköszönte a főigazgató hozzászólását. Megerősítette
abban, hogy mind a pozitív, mind a negatív dolgokat közölni kell a fenntartóval. A
kritikákat építő jelleggel kell venni. A problémákat meg kell oldani.
Bucsányi László bizottsági tag elmondta, ilyen részletes és alapos felmérést az iskola
még nem készített. Úgy gondolja, hogy a gyermekek elvándorlását a szegvári
iskolából csak akkor lehet megállítani, ha őszintén, önkritikusan elébe mennek a
dolgoknak. Véleménye szerint az iskolának „belső ügye” nincs. A szülő a gyermekét
az iskolára bízza. A legnagyobb dicsőség az, ha egy szülő meg van elégedve a
gyermekével. Ezért mondja azt, hogy az iskolában nincs belső ügy, nincs magánügy.
A felmérés során szeretné azt is látni, hogy a szülő melyik tanárral van megelégedve.
Nem érti, miért szerepel az informatikai oktatás a gyengeségek között? Szó volt arról,
hogy a szülőknek csak 43 %-a küldte vissza az elégedettség vizsgálati kérdőívet.
Véleménye szerint a szülők nem értették meg ennek fontosságát és komolyságát.
Meggyőződése, hogy vannak hanyag szülők is és bizalmatlanok a vezetőséghez.
Örül annak, hogy a képviselő-testület és a lakosok többsége az iskola igazgató
mellett áll. Pozitívan értékelte, hogy sikerült visszafogni a gyerekek elvándorlását.
Szabó Tibor képviselő elmondta, Bucsányi László bizottsági tag nem jól tudja, a
szülők 57 %-a küldte vissza a kérdőívet.
Tóth Péter képviselő elmondta, szomorú, hogy Bucsányi László nem tudott részt
venni a bizottsági ülésen, és az is, hogy felkészületlenül érkezett a testületi ülésre. Az
intézmény gyengeségei között sok minden fel van sorolva. Az informatika oktatás az
erősségek között szerepel. Emlékeztette arra, amit Bari Tiborné képviselő elmondott
a sikeres versenyeredményekkel kapcsolatban.
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Gémes László polgármester elmondta, Bucsányi László közfeladatot látott el, ezért
nem tudott részt venni a bizottság ülésén. Hozzátette, először hiányzott bizottsági
ülésről. Megjegyezte, van más bizottsági tag is, aki több alkalommal hiányzott az
ülésről, mégsem kapott ilyen jellegű kritikát.
R. Nagy Mihály alpolgármester javasolta, hogy a képviselő-testületi ülés tárgyalása
az SZMSZ-ben foglaltak alapján történjen.
Gémes László polgármester javasolta a vita lezárását.
A képviselő-testület egyetértett a vita lezárásával.

Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté
Általános Iskola munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta alábbi
határozatát.
64/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté általános Iskola munkájáról.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta Szegvár-Mártély Forray Máté Általános
Iskola munkájáról szóló beszámolót.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Bernáth Ildikó
iskola igazgató.

5./ Napirend
Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti Óvoda munkájáról
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti
Óvoda munkájáról szóló beszámolót (6. sz. melléklet). Megkérdezte Csurka Zoltánné
óvodavezetőt, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?
Csurka Zoltán óvodavezető elmondta, törvényi rendelkezésnek megfelelően 2010ben új óvodai nevelési programot kellett készíteni. Ezzel egészült ki az anyag, mely
tartalmában megegyezett a nevelőtestület pedagógusaink eddigi munkájával.
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Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Átadta a szót Lukács
Istvánné bizottsági elnöknek.
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta az írásos beszámolót. A bizottság megállapította, hogy a
beszámoló hű képet ad az óvodában folyó nevelésről. Céljuk a nyugodt, családi
légkör kialakítása, érzelmi biztonság, játékosság, aktív tevékenységet biztosító
óvodai életnek a megszervezése. Rendezvényeikbe minden alkalommal bevonják a
szülőket, a nagyszülőket. Az intézmény egészére jellemző a gondozottság, a
tisztaság, az igényesség. Az ovifalu átadására a képviselő-testület is kapott meghívót.
Örömmel vettek részt a programon. Nagyon sokan vettek részt az átadáson, mely
egy újabb összefogást bizonyít. Tartalmas, eredményes évet zárt az óvoda, a kitűzött
feladataikat sikeresen teljesítették. További munkájukhoz jó egészséget kívánt.
Gémes László polgármester megköszönte a bizottság elnökének hozzászólását.
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, szemben az iskola beszámolójával, az óvodánál
látni 2011/2012-es adatokat. Ezt várta volna el a másik intézménytől is. Gratulált az
ovifaluhoz és megköszönte a beszámolót.
Tóth Péter képviselő gratulált Csurka Zoltánné óvodavezetőnek. Csodálatos az
óvodában folyó munkavégzés.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, ahol stabil a vezetés, ott nincs probléma. Bízik
abban, hogy az iskolában is vissza fog állni a nyugodt légkör.
Giliczéné Molnár Irén főigazgató megköszönte Csurka Zoltánnénak a beszámolóját,
mely kiemelkedő szakmai munkáról tesz tanúbizonyságot. Szegvár-Mártély ÁMK
valamennyi tagintézménye közül ebben az óvodában folyik olyan munka, amit az
összes többi intézmény megirigyel. Gratulált és a további munkához kitartást, jó
egészséget kívánt.
Gémes László polgármester megköszönte Csurka Zoltánné óvodavezetőnek az
anyag elkészítését. Kérte, aki az óvoda beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
65/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti Óvoda munkájáról.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta Szegvár-Mártély Kurca-parti Óvoda
munkájáról szóló beszámolót.
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Csurka Zoltánné
óvodavezető.

6./ Napirend
Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester előterjesztette a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi
Társulással kapcsolatos ellátási szerződést (7. sz. melléklet).
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, Szigeti Miklós úrral egyeztetett a határozati
javaslatot illetően. A képviselő-testületnek azt kell kinyilvánítania, hogy egyetért-e a
feladat más néven történő ellátásával. Szegvár Nagyközség Önkormányzatát a
hozzájárulás megfizetése nem érinti. Amennyiben a képviselő-testület az A.
változattal ért egyet, akkor csak az 1. pontban kell dönteni.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja az A) változat 1. pontját,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
66/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos ellátási
szerződés.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás és
Szentes Város Önkormányzata, mint a Szentesi Kistérség
Önkormányzatainak Gyermekvédelmi Szakellátási Intézményi
Társulás gesztora ellátási szerződésével kapcsolatos előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Hódmezővásárhelyi Többcélú
Társulással megkötött, a Szentesi Családsegítő Központ Gyermekek
Átmeneti Otthonában 1 db 3 fős lakószoba biztosítására vonatkozó
ellátási szerződés felbontásra kerüljön, a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében ezzel egyidejűleg a feladatot ellátó Szeged- Csanád
Egyházmegyével a szerződés a jelenlegi formában és feltételekkel
megkötésre kerüljön.
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A határozatot kapja: Szegvár Nagyközség Polgármestere, Szentes
Város Polgármestere (székhelyén), Szentes Város Jegyzője
(székhelyén), Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
(Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. sz.), Kistérségi Társulási Iroda
(Szentes, Kossuth tér 5.sz.)
Gémes László polgármester előterjesztette Makó Város Önkormányzata csatlakozása
szentesi kistérségi gyermekjóléti feladatellátáshoz (8. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja az A) változat 1. pontját,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
67/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Makó Város Önkormányzata csatlakozása a szentesi kistérségi gyermekjóléti
feladatellátáshoz
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Makó Város Önkormányzata csatlakozása a szentesi
kistérségi gyermekjóléti feladatellátáshoz tárgyú előterjesztést és a
következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szentes Város
Önkormányzata – mint a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak
Gyermekvédelmi Szakellátási Intézményi Társulása gesztora – és
Makó Város Önkormányzata ellátási szerződést kössön az
intézményfenntartó társulás keretében fenntartott Családok Átmeneti
Otthonában 3 fő elhelyezésére vonatkozóan.
A határozatot kapja: Szegvár Nagyközség Polgármestere, Szentes
Város Polgármestere, Szentes Város Jegyzője, Szentes Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Iroda Vezetője, Szentesi Családsegítő
Központ Vezetője, Szentes Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
Osztály, Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Gémes László polgármester előterjesztette a Hajléktalan
feladatátadásával kapcsolatos írásos anyagot (9. sz. melléklet).

Segítő

Központ
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Szabó Tibor képviselő elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta az előterjesztést. A bizottság csak abban az esetben fogadja el az A) változat
1. pontját, ha az önkormányzatnak ez nem jelent plusz költséget.
Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
68/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Hajléktalan Segítő Központ feladatátadása
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Magyar
Vöröskereszt
Csongrád
Megyei
Szervezetének a Hajléktalan Segítő Központ feladatainak átvállalására
vonatkozó ajánlattételéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozza:
A Képviselő-testület támogatja, hogy a tulajdonjog megtartása mellett
a Hajléktalan Segítő Központ keretében ellátott szociális feladatokat
(népkonyha, nappali melegedő, átmeneti szálló, éjjeli menedékhely)
ellátási szerződés keretében a továbbiakban a Magyar Vöröskereszt
Csongrád Megyei Szervezete lássa el.
A határozatot kapja: Szentes Város Polgármestere, Szegvár
Nagyközség Polgármestere, Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei
Szervezete, Szentes Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
Osztálya, Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai
Osztálya

Gémes László polgármester előterjesztette a pályázati kiírást a települési folyékony
hulladék szállítására, ártalommentes elhelyezésére (10. sz. melléklet).
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a települési folyékony hulladék
szállítására, ártalommentes elhelyezésére vonatkozó pályázat kiírásával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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69/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Pályázat kiírása települési folyékony hulladék szállítására, ártalommentes
elhelyezésére.
Határozat
Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete a települési folyékony
hulladék szállítására, ártalommentes elhelyezésére irányuló
kötelező közszolgáltatás további folyamatos biztosítása érdekében
pályázatot ír ki.
Felkéri Gémes László polgármestert, hogy a pályázati felhívást a
jogszabályi feltételeknek megfelelően tegye közzé.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.
A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2011. július 1.
Határidő: a pályázat megjelentetésére: azonnal.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző, Pappné MuzsikRenáta főelődó.

Gémes László polgármester elmondta, a Csongrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése felügyelő bizottsági tagságra kérte fel. Ehhez kéri a képviselő-testület
hozzájárulását. Felolvasta a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás a szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki hozzájárul felügyelő bizottsági tagságához,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

70/2011. (V.26.) KT.
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Tárgy: Hozzájárulás Gémes László polgármester felügyelő bizottsági tagnak történő
megválasztásához

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 33/A. § (2) bekezdés b)
pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Gémes Lászlót, Szegvár
nagyközség
főállású
polgármesterét
a
Csongrád
megyei
Önkormányzat Közgyűlése a DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs
Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6726.
Szeged, Közép fasor 1-3. cégjegyzékszáma: Cg. 06-09-014065)
felügyelő bizottsági tagjának megválassza.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Magyar Anna
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az elmúlt évben a Forray Máté Általános
Iskolában létszámcsökkentés volt. Akkor úgy döntött a képviselő-testület, hogy az
önkormányzat nyújtson be pályázatot a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos
egyszeri hozzájárulásra, amely a 4/2010. (I.26.) ÖM. rendeletben volt szabályozva.
Azonban a határozatban foglaltak végrehajtására nem kerülhetett sor a felmentési
védelem miatt, így az elmúlt évben ezt a pályázatot nem tudtuk benyújtani. A most
megjelent 5/2011. (II.03.) BM. rendelet lehetőséget ad arra, hogy ilyen esetben a
pályázatot a képviselő-testület benyújthassa, előző döntését megerősítse. Ehhez kéri
a tisztelt képviselő-testület támogatását.
Kérdés, hozzászólás a szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte,
kézfeltartással jelezze.

aki a szóbeli előterjesztéssel egyetért,

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
71/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Létszámcsökkentési pályázat benyújtása.
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.
július 27-én megtartott ülésén a 102/2010. (VII. 27.) Kt. határozatában
a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskola
pedagógusainak létszámát 2010. augusztus 6. napjától 1 fővel
csökkentette.
A képviselő-testület felkérte az intézmény igazgatóját, hogy az
érintett dolgozóval kapcsolatosan jelentkező munkáltatói feladatokat
hajtsa végre.
A képviselő-testület felkérte továbbá a polgármestert és a jegyzőt,
hogy nyújtson be pályázatot a helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igényléséről, döntési rendszeréről,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2010.
(I. 26.) ÖM. rendelet alapján.
Egy fő pedagógus közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való
megszüntetése 2010. november 19-től került sor, ugyanis a
létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott az Mt. 90. § (1)
bekezdésében meghatározott felmondási védelem alatt állt.
Felmentési ideje 7 hónap, 2011. június 18. napjáig tart, a
végkielégítése: 8 havi illetménynek megfelelő összeg.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.
július 27-én, a 102/2010. (VII. 27.) Kt. határozatával elfogadott
létszámcsökkentési döntését ezen határozattal, a mai napon
megerősíti.
Az önkormányzatnak a korábbi döntéséből 2010. szeptember 30.
napját követő kifizetési kötelezettsége keletkezett, korábban nem
részesült támogatásban.
Szegvár nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik
arról, hogy a fenntartói körén belül – az önkormányzat költségvetési
szerveinél és a polgármesteri hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken,
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében
az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyen
foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Továbbá nyilatkozik arról, hogy az intézmény tevékenységi körébe
tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú
ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja.
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A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
5. számú
mellékletének 7. pontja szerinti pályázat keretében a felmentett
munkavállaló után támogatásban nem részesült.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy
nyújtson be pályázatot a helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.
(III. 3.) BM. rendelet alapján.
Határidő: 2011. július 12.
Felelős: Gémes László polgármester,
Gyömbér Ferencné jegyző
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér ferencné
jegyző, Váradi Jánosné gazd. osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta
személyzeti munkatárs.

Gémes László polgármester előterjesztette a közoktatási intézmények átszervezése,
alapító okiratok elfogadására vonatkozó írásos anyagot (11. sz. melléklet).
A társulás megszüntetéséről Mártély még nem nyilatkozott, emiatt sor kerül majd
egy rendkívüli ülésre, amit legkésőbb május 31-én kell megtartani a hatályos
jogszabályok szerint. Elmondta, a jövőben az iskola és az óvoda önállóan fog
működni. Az iskola kiegészülne művészet oktatással, ami a néptáncot és a
zeneoktatást érinti. Javasolta, hogy a megküldött anyagból az első határozati
javaslatot fogadják el, valamint a két önálló intézmény alapító okiratát. A
megszüntető okirat elfogadására csak akkor kerülhet sor, ha tisztázódik a mártélyi
intézmények további sorsa. Ezt az okiratot a két testületnek azonos tartalommal kell
elfogadni. A két intézmény-vezető megbízása és a magasabb vezetői állásra való
pályázat kiírásáról dönthetnek a május 31-ig megtartandó ülésen.
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, az alapító okiratok hiányosak.
Gémes László polgármester elmondta, a művészeti oktatás kiegészül azzal, hogy a
Szentesi Szent Erzsébet Általános Iskola, illetve Tiszaalpár szeretne néptánc
oktatásban Szegvárhoz csatlakozni. A telephelyet így meg lehet jelölni. A
dokumentumok hamarosan rendelkezésre állnak.
Gémes László polgármester felolvasta a határozati javaslatot.
Gyömbér Ferencné jegyző az előzőekben elhangzottak alapján javasolta a 9./ pont
kiegészítését azzal, hogy „a fenntartói döntés körébe tartozó témában
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kezdeményezzék a döntés meghozatalát a képviselő-testület előtt”. A szabályzatokra
vonatkozó rész változatlan marad.

Gémes László polgármester kérte, aki a szóbeli kiegészítéssel egyetért, valamint a
mellékjelt határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
72/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Szegvár-Mártély ÁMK megszüntetése, Kurca-parti Óvoda, Forray Máté Általános
Iskola és Művészetoktatási Intézmény elnevezésű közoktatási intézmények megalapítása,
ezen döntésekhez kapcsolódó intézkedések.
Határozat
1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mártély Községi
Önkormányzat Képviselő-testületével intézményfenntartó társulás keretében működtetett
Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ nevű intézményét (az 1. számú külön
határozatba foglalt megszüntető okirat elfogadásával, melyre 2011. május 31-én kerül sor) a
2010/2011. tanév végén, 2011. augusztus 30-i hatállyal megszünteti.
2.) A Képviselő-testület a Szegvári Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogát 2011.
augusztus 31. napjától átveszi.
3.) A Képviselő-testület a Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ megszüntetésével
egyidejűleg, a megszüntető határozat hatálybalépésével a megszüntetett Szegvár-Mártély
ÁMK jogutódjaként
a.) Kurca-parti Óvoda, (a 2. számú külön határozatba foglalt
alapító okirat szerint)
b.) Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a 3.
számú külön határozatba foglalt alapító okirat szerint) elnevezéssel közoktatási
intézmény alapításáról dönt.
4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Szegvár-Mártély ÁMK magasabb vezetői
megbízásai az intézmény megszüntetése miatt a törvény erejénél fogva megszűnnek.
5.) A megszüntetett Szegvár-Mártély ÁMK jogutódjaként létrehozott
a.) Kurca-parti Óvoda elnevezésű közoktatási intézményébe kerülnek át a SzegvárMártély ÁMK Kurca-parti óvoda tagintézményének közalkalmazottai,
b.) a Forray Máté Általános iskola és Művészetoktatási Intézmény elnevezésű
közoktatási intézménybe kerülnek át a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános
Iskola tagintézményének és az Alapfokú Művészeti Iskola Szegvár közalkalmazottjai.
6.) Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti Óvoda tagintézmény, a Szegvár-Mártély ÁMK Forray
Máté Általános Iskola tagintézmény, valamint az Alapfokú Művészeti Iskola Szegvár
közalkalmazottjait – a magasabb vezetői megbízások kivételével – eredeti munkakörüknek
megfelelő munkakörben kell továbbfoglalkoztatni a létrehozott két közoktatási intézményben
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2011. augusztus 31. napjától. Ettől eltérni csak a jogutód intézmény tevékenységének
változása miatt lehet.
7.) A Kurca-parti Óvoda közoktatási intézményben a vezetői feladatok ellátásával Csurka
Zoltánnét bízza meg a képviselő-testület az intézmény vezetésére kiírt magasabb vezetői
pályázat elbírálásáig (a 4. számú külön határozat szerint, melynek elfogadására 2011. május
31-én kerül sor).
8.) A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közoktatási intézményben
a vezetői feladatok ellátásával Bernáth Ildikót bízza meg a képviselő-testület az intézmény
vezetésére kiírt magasabb vezetői pályázat elbírálásáig (az 5. számú külön határozat szerint,
melynek elfogadására 2011. május 31-én kerül sor).
9.) A képviselő-testület a megalapított két közoktatási intézmény magasabb vezetői
megbízásainak ellátására (a 6-7. számú külön határozat szerint, melynek elfogadására 2011.
május 31-én kerül sor) pályázatot ír ki.
10.) A képviselő-testület felkéri az alapított közoktatási intézmények megbízott vezetőit,
hogy a 2011/2012. tanév előkészítő munkálatait haladéktalanul kezdjék meg, a fenntartó
döntési körébe tartozó témában kezdeményezzék a döntés meghozatalát a Képviselő-testület
előtt. Gondoskodjanak a közoktatási törvény 102. §-a alapján a fenntartó döntési jogkörébe
tartozó szabályzatok, pedagógiai dokumentumok tervezetének elkészítéséről, elfogadása
végett történő előterjesztéséről.
11.) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézményi társulás megszűntetése
miatt kezdeményezze a társult települési önkormányzatoknál Szentes Kistérség Többcélú
Társulása Társulási megállapodásának módosítását, valamint a Kistérségi Közoktatási
Intézkedési terv módosítását.
12.) A képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Szegvár-Mártély
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsánál Giliczéné Molnár Irén
főigazgató magasabb vezetői megbízásának visszavonását 2011. augusztus 30. napjával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Balogh
jánosné Mártély község polgármestere , Lukácsné Csurgó Csilla FURIOSO Művészeti
Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Giliczéné Molnár Irén ÁMK főigazgató, Csurka
Zoltánné óvoda vezető, Bernáth Ildikó iskola igazgató, Szentes Kistérség Többcélú Társulása.

Gémes László polgármester kérte, aki az óvoda alapító okiratát elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
73/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda Alapító okiratának elfogadása.
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 31-i hatállyal a
Kurca-parti Óvoda Alapító okiratát jelen határozat melléklete szerint elfogadta.
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Csurka
Zoltánné óvodavezető, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Szentes Kistérség
Többcélú Társulása.
A 73/2011. (V.26.) KT. határozat melléklete:

Kurca-parti Óvoda

Alapító Okirata
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú óvodai nevelés
feltételeinek megteremtése, biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (1)-(2) bekezdéseiben, 90. § (1)-(2)
bekezdéseiben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében
meghatározottak szerint az alábbi intézményi alapító okiratot fogadja el:

1.) Az intézmény neve:

Kurca-parti Óvoda

1/a. Törzsszáma:
2.) Az intézmény székhelye: 6635. Szegvár, Hunyadi János u. 25.
3.) Az alapító neve és címe: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
Az intézmény jogutódja a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és
Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2008. augusztus 31. napján
megalapított Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Kurca-parti Óvoda nevű
tagintézménynek. Székhelye: 6636. Mártély, Fő utca 49.
3.1. OM azonosítója:
3. 2. Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési
szerv
3.3. Az alapítás ideje: 2011. augusztus 31.
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4.) A fenntartó neve és címe:
Szegvár Nagyközség Önkormányzat
(6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)
4.1. A fenntartó székhelye:
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
(6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)
4.2. Az intézmény irányító szerve: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete,
Székhelye: 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
5.) Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe:
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
(6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)
6.) Illetékessége, működési köre: Szegvár nagyközség közigazgatási területe
7. 1. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
7.2. Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő költségvetési szerv
Pénzügyi-gazdasági feladatait Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala látja el. 6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
8. 1. Az intézmény típusa: óvodai nevelést folytató közoktatási intézmény
8.2. Tevékenység jellege szerinti besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv:
közintézmény
8.3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdéseiben meghatározottak alapján gondoskodás
az óvodai nevelésről.
9.) Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti és szakmai tekintetben egy szervezeti keretbe tartozik.
10.) Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő
11.) Az intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése, állami feladatként
ellátandó alaptevékenysége szakfeladatonként:
TEÁOR 8510 Iskolai előkészítő oktatás, az államháztartás szakágazati besorolási
rendjében 85101 szakágazat számú, óvodai nevelés
12. Az intézmény feladata:
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Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
Az óvodai foglalkozások oly módon történő megszervezése, hogy az óvoda a szülők
igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatoknak.
A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik
életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor
kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési
tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési
évig maradjon az óvodában.
Az ötödik életévét betöltő gyermek kötelező jelleggel történő fejlesztése.
Fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységek.
12. 1. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás:
gyógypedagógiai nevelés-oktatás
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - szakértő és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján normál közösségben integráltan oktatható – fejleszthető a Ktv.
121. § 28. pontja szerint, valamint a 121. § 29. pontjának besorolása alapján:
a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, aki a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, ezen törvényi
csoporton belül:
-

azon testi fogyatékos, aki önálló közlekedésre képes,
azon hallássérült, akinek halláscsökkenése kisebb, mint 60 dB, illetve
implantátummal rendelkezik,
azon látássérült, akinek Vizus értéke 33 %-nál magasabb,
azon értelmi fogyatékosok, aki tanulásban akadályozottak és integráltan
oktathatók.

b.) A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd.
logopédiai ellátás / kistérségi feladatellátás/
A logopédiai szolgáltatás biztosítása az 1993. évi LXXIX. törvény 35. § (5) bekezdése
alapján történik. A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák
javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása.

Az Óvodában a nevelés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és az óvodai nevelés
országos alapprogramjáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet figyelembe vételével
elkészített és jóváhagyott helyi nevelési program, Szentes Kistérség Közoktatási Intézkedési
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Terve (mely településenkénti bontásban tartalmazza a jogszabályokban előírtakat) és az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folyik.
12.2 Alaptevékenység
Szakágazati
besorolás:
851011
851012
562912
562917
562920
890441

megnevezés:
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Közcélú foglalkoztatás

13.) Az ellátható vállalkozói tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény nem folytathat vállalkozási tevékenységet.
14. Az intézmény vezetője: A közoktatási és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvényekben foglalt előírásoknak megfelelő intézményvezető.
14. 1. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét, az Óvodavezetőt Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázat útján a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.)
MKM rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján.
14.2 Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai:
Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint megbízási
jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók.
15.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított
intézmény térítésmentes használatába adja az alábbi ingatlant:
- a Szentesi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a szegvári 274 helyrajzi
szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Szegvár, Hunyadi J. u. 25. szám alatt
található.
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A leltár szerinti ingóvagyon: Lásd. a települési önkormányzat érték szerinti és a
mennyiségi nyilvántartása alapján.
16.) Vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat tulajdonában levő, az általa térítésmentes használatba adott vagyonnal
az intézmény az önkormányzat, a vagyonhasznosítás rendjéről szóló hatályos rendelete
szerint rendelkezik.
17.) Záró rendelkezések:
Az Alapító Okiratot Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
73/2011. (V. 26.) Kt. határozatával fogadta el.
Gémes László
polgármester

Gémes László polgármester kérte, aki az iskola alapító okiratát a pontosításokkal
együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
74/2011. (V.26.) KT.
Tárgy: Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító okiratának elfogadása
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 31-i hatállyal a
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
okiratát jelen határozat melléklete szerint elfogadta.
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Bernáth
Ildikó iskolaigazgató, Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető, Szentes Kistérség
Többcélú Társulása.
A 74/2011. (V.26.) KT. határozat melléklete:
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Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Alapító okirata
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú nevelés és oktatás
feltételeinek megteremtése, biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (1)-(2) bekezdéseiben, 90. § (1)-(2)
bekezdéseiben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében
meghatározottak szerint az alábbi intézményi alapító okiratot fogadja el:
1.) Az intézmény neve:

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

1/a. Rövid neve:
1/b. Törzsszáma:

Forray Máté Általános Iskola

2.) Az intézmény székhelye: 6635 Szegvár, Templom u. 2.sz.
2.1. Az intézmény telephelyei:
Új Iskola
6635. Szegvár, Régiposta u. 1/a. (általános iskolai oktatás)
Újfalusi Iskola 6635. Szegvár, Iskola u. 25.
(általános iskolai oktatás)
Művelődési Ház 6635. Szegvár, Régiposta u. 1. (művészeti oktatás)
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6600 Szentes, Erzsébet tér
1. sz.
Árpád Művelődési Ház 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2. sz.
3.) Az intézmény alapítója: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az intézmény jogutódja a
a.)
Alapfokú Művészeti Iskola Szegvár nevű alapfokú művészetoktatási
intézmények, melynek fenntartói jogát Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. augusztus 31. napjától átvette a Furioso
Művészeti Alapítványtól,
b.)
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Mártély
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2008. augusztus 31. napján
megalapított Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Forray Máté
Általános Iskola nevű tagintézménynek.
3.1.. OM azonosítója: Művészeti iskoláé 040367
3. 2. Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési
szerv
3.3. Alapításának dátuma: 1996.
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4.) A fenntartó neve és címe:
Szegvár Nagyközség Önkormányzat
(6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)
4.1. A fenntartó székhelye:
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
(6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)
4.2. Az intézmény irányító szerve: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete,
Székhelye: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
5.) Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe:
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
(6635 Szegvár, Szabadság tér 2.)
6.) Működési területe: Az általános iskolai nevelés-oktatás terén: Szegvár Nagyközség
közigazgatási területe, az alapfokú művészeti oktatás terén: Szegvár Nagyközség
közigazgatási területe, Szentes városban: a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és
Óvoda diákjai, Tiszaalpár községben: az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár
diákjai
7. 1. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
7.2. Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő költségvetési szerv
Pénzügyi-gazdasági feladatait Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala látja el. 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
8. Az intézmény típusa: általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény feladatait
ellátó többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola)
8.1. Tevékenység jellege szerinti besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv:
közintézmény
8.2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdéseiben meghatározottak alapján gondoskodás az
általános iskolai oktatásról és nevelésről az alapfokú művészeti oktatásról.
9.) Az intézmény szervezeti felépítése:
Az intézmény szervezeti felépítés tekintetében egy intézményt alkot.
Szakmai feladatát tekintve:
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-

általános iskolai intézményegység,
alapfokú művészetoktatási intézményegységre tagolódik.

11.) Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:
- általános iskolai oktatás:
- alapfokú művészeti oktatás:

350 fő
500 fő

12.) Az iskolai évfolyamok száma:
- általános iskola
nyolc; 1-8. évfolyam
- művészeti oktatás:

tizenkettő (előképző, alapfokú és továbbképző évfolyam)

13.) Az alapfokú művészeti oktatás az alábbi művészeti ágakban, tanszakokban
történik:
a.) Zeneművészet
Tanszakok: szolfézs előképző, furulya, klarinét, zongora, magánének, gitár,
szolfézs-zeneelmélet, szaxofon, szintetizátor, kamarazene, zeneirodalom.
b.) Táncművészet:
Tanszakok: balett, népijáték, néptánc,
c.) Képző- és iparművészet:
Tanszak: festészet
d.) Színművészet-, bábművészet:
Tanszak: színjátszás
14.) Az intézmény szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése, állami feladatként
ellátandó alaptevékenysége szakfeladatonként:
TEÁOR 8520 Alapfokú Oktatás, az államháztartás szakágazati besorolási rendjében
85201 szakágazat számú, általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton,
85202
általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton,
85203
alapfokú művészetoktatás

15.) Az intézmény feladata
15.1) Általános iskolai nevelés-oktatás terén: Nappali rendszerű, általános
műveltséget megalapozó iskolai oktatás
Általános iskolai alapfokú nevelés - oktatás 1 - 8 évfolyammal - nappali tagozaton. Az
általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének
megfelelően felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre (1993. évi LXXIX törvény 26.§ (5) bekezdés).
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Az iskolában a nevelési - oktatási tevékenység a közoktatásról szóló törvény, a nemzeti
alaptantervről szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet, a nevelési - oktatási terveket, kerettanterveket figyelembe véve elkészített, jóváhagyott pedagógiai program és helyi tanterv, az
Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában meghatározottak
figyelembevételével elfogadott helyi tanterv, továbbá az Szentes Kistérség Közoktatási
Intézkedési Terve (mely településenkénti bontásban tartalmazza a jogszabályokban előírtakat)
és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folyik.
Tehetséggondozás
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása, képesség
kibontakoztató, integrációs felkészítés.
- Kistérségi szintű gyógytestnevelés, logopédiai ellátás koordinálása és
biztosítása.
- Diáksport, iskolai sportlétesítmények működtetése.
- Iskolai könyvtár működtetése.
- ellátja a gyermek és ifjúságvédelemből rá háruló feladatokat
- az egészséges életmód valamint a kulturált szabadidő eltöltés
követelményeinek feltételeinek figyelembevételével gondoskodik a tanulók
tanórán kívüli foglalkoztatásáról
-

15.2.) Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás:
gyógypedagógiai nevelés-oktatás
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - szakértő és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján normál közösségben integráltan oktatható – fejleszthető a
Közokt. tv. 121. § 28. pontja szerint, valamint a 121. § 29. pontjának besorolása
alapján:
a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, aki a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, ezen törvényi
csoporton belül:
-

azon testi fogyatékos, aki önálló közlekedésre képes,
azon hallássérült, akinek halláscsökkenése kisebb, mint 60 dB, illetve
implantátummal rendelkezik,
azon látássérült, akinek Vizus értéke 33 %-nál magasabb,
azon értelmi fogyatékosok, aki tanulásban akadályozottak és integráltan
oktathatók.

b.) A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd.
logopédiai ellátás /kistérségi feladatellátás/
A logopédiai szolgáltatás biztosítása a közoktatási törvény 35. § (5) bekezdése
alapján történik. A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák
javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és
gyógyítása.
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gyógytestnevelés
A gyógytestnevelés biztosítása az óvodás és általános iskolás gyermekek számára
a törvény 35. § (8) bekezdése alapján történik. A gyógytestnevelés feladata a
gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az
iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre
utalja.
Az önkormányzat a közoktatási törvény 86.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kötelező feladatát (a
többiekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése,
oktatása) a következő fogyatékossággal rendelkező gyermekekre, tanulókra kiterjedően
kívánja ellátni:
gyengén látó
nagyothalló
mozgásfogyatékos (enyhe fokban)
beszédfogyatékos
tanulásban akadályozott
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
15.3.) Alapfokú művészeti oktatás terén: Megalapozni a művészeti kifejező készségeket,
illetve előkészíteni, felkészíteni a tanulókat a szakirányú továbbtanulásra. Művészeti
alapvizsgáztatás, művészeti záróvizsgáztatás folyik.
15.4.) Oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek:
Napközi otthoni és tanulószobai ellátás - feladata, hogy a szülők igényei szerint eleget
tegyen az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatoknak (1993. évi LXXIX. törvény 53.§.)
Oktatást kiegészítő egyéb tevékenységek:
előadások, versenyek, találkozók szervezése, szakkörök.

15.5.) Alaptevékenység:
Szakágazati
besorolás:
852011
852012
852021
852022

Megnevezés:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évf.)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évf.)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évf.)

39
852031
852032
855911
855912
855914
855915
562913
562917
592920
931204
890441
682002

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti,
szín- és bábművészeti ágban
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános Iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

16.) Az ellátható vállalkozói tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény nem folytathat vállalkozási tevékenységet.
17.) Az intézmény vezetője:
A közoktatási és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben foglalt előírásoknak
megfelelő intézményvezető.
17. 1.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét, az általános iskola igazgatóját a képviselő-testület bízza meg
nyilvános pályázat útján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt.
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján.
17.2.) Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai:
Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint megbízási
jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók.
18.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított intézmény
térítésmentes használatába adja az alábbi ingatlanokat:
- a Szentesi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a szegvári 259 helyrajzi
szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Szegvár, Templom u. 2. szám alatt
található.
- a Szentesi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a szegvári 339/2 helyrajzi
szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Szegvár, Régiposta u. 1/b. szám alatt
található.
- a Szentesi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a szegvári 1625 helyrajzi
szám alatt felvett ingatlan, amely természetben a Szegvár, Iskola u. 25. szám alatt
található.
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A leltár szerinti ingóvagyon: Lásd. a települési önkormányzatok érték szerinti és a
mennyiségi nyilvántartásai alapján.
Az Alapfokú Művészeti Iskola a fenntartói jog átadásakor ingatlan vagyonnal
nem rendelkezik.
Ingó vagyonát érték szerinti és mennyiségi nyilvántartás alapján leltárral adja át
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának, mely azt a közoktatási intézmény
rendelkezésére bocsátja.
19.) Vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat tulajdonában levő, az általa térítésmentes használatba adott vagyonnal
az intézmény az önkormányzat a vagyonhasznosítás rendjéről szóló hatályos rendelete
szerint rendelkezik.
20.) Záró rendelkezések:
Az Alapító Okiratot Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
74//2011. (V. 26.) Kt. határozatával fogadta el.
Gémes László
polgármester

Az előterjesztés megtárgyalása után hosszú, élénk vita alakult ki Bucsányi László
bizottsági tag és Bari Tiborné települési képviselő Szegvári Naplóban megjelent
cikkével, illetve Bari Tiborné képviselő munkaügyi perével kapcsolatban.
Tóth Péter képviselő elmondta, a horgász tábor időpontja tévesen jelent meg, a
helyes dátum július 11. Jelentkezni Tóth Péterné pedagógusnál, illetve nála is lehet. A
pedagógusnap alkalmából minden pedagógusnak eredményes munkát kívánt.
Bucsányi László bizottsági tag elmondta, a Kurca vasút felőli oldalán óriási szemét
halmozódott fel. Nagyon sok horgász jár arra a részre.
Gémes László polgármester megköszönte a bejelentést. Elmondta, elnök úrral
beszéltek már erről az elmúlt napokban, intézkedni fognak a szemét eltakarításában.
Megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Kmft.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző
Lukács Istvánné
R. Nagy Mihály
képviselő, jkv. hitelesítő

