
Jegyzőkönyv 
 

 
 
 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. október 10-én tartott 
rendkívüli nyílt üléséről.     
 
Jelen voltak: Gémes László polgármester 
  Lukács Istvánné képviselő 
  R. Nagy Mihály képviselő 
  Tóth Péter képviselő 
  Szabó Tibor képviselő 
  Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
 

 

 

 

   

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 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 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
145/2011. (X.10.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Szabó Tibor és Tóth Péter 
képviselőket bízta meg. 
  

 

 

Tóth Péter képviselő napirend előtt felolvasta Bari Tiborné képviselő levelét (1. sz. 
melléklet). 
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Gémes László polgármester elmondta, a rendkívüli ülésre rendszerint azért kerül 
sor, mert valamilyen témában határidőre dönteni kell. Az ülés időpontjának 
meghatározásakor figyelembe veszi azt, hogy a képviselők meg tudnak-e jelenni. 
Elmondta, szeretné, ha a képviselő az ülésről való távolmaradását jelezné. 
Amennyiben ennek nem tesz eleget, távolmaradása igazolatlannak minősül. A 
rendkívüli ülésre szóló meghívót az ülés előtt egy nappal kell kiküldeni. 
 

Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat (2. sz. melléklet), mivel 
annak módosítására más javaslat nem volt, kérte elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
146/2011. (X.10.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

Határozat 
 

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

 
NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati     Gémes László 

     Ösztöndíj Pályázat          polgármester 

 

     2./ Szennyvízberuházás EU pályázathoz önerő      Gémes László 

          biztosítása           polgármester 

 
     3./ Egyéb előterjesztések 
 
 
 
 

1./ Napirend 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 
 

 

Gémes László polgármester előterjesztette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról szóló írásos anyagot (3. sz. melléklet).  
 
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, az elmúlt évben hányan pályáztak erre a 
támogatásra? 
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Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető elmondta, a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy 10 „A” típusú és 3 „B” típusú pályázatot támogat. Az önkormányzat 
összességében 260.000 Ft-tal támogatta a tanulókat.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatról szóló előterjesztést az írásos anyag alapján 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
147/2011. (X.10.) KT. 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat. 
 

Határozat 
 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról szóló előterjesztést és az alábbiakról határozott: 
 

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2012. élvi fordulójához. 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerére a szociális alap 
terhére 2012. évben 600.000,- Ft-ot különítsen el. 
 

3.) A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az Általános 
Szerződési Feltételek mellékletét képező „Csatlakozási nyilatkozat” 
aláírásával. 
 
Határidő: 2012. évi költségvetés elkészítése 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák Andrea igazgatási 
osztályvezető. 
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2./ Napirend 
 

Szennyvízberuházás EU pályázathoz önerő biztosítása 
 

 

Gémes László polgármester előterjesztette az EU Önerő Alap pályázat benyújtása és 
nyilatkozattétel az Önerő biztosításáról szóló írásos anyagot (4. sz. melléklet).  
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, jól értelmezi-e, hogy a lakossági önerő ennyivel 
csökkenni fog? Milyen a fizetési morál? 
 
Gémes László polgármester elmondta, Tóth Péter képviselő jól értelmezi. Hozzátette, 
az önerőt a viziközmű társulattól kapja az önkormányzat. Az összeg nagysága attól 
függ, mennyit nyernek a pályázaton. Elmondta, a lakossági befizetés kb. 70 %-os, ami 
jónak mondható. Az új szerződéskötésekkel még vannak problémák. A lakosok az 
önkormányzatnál próbálják intézni ügyeiket. A problémák az OTP rossz rendszere 
miatt lépnek fel. Hozzátette, még mindig a közbeszerzési dokumentumok beszerzése 
akadozik. Nem érti ennek az okát.  
 
Más kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért az EU Önerő Alap Pályázat 
benyújtásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
148/2011. (X.10.) KT. 
 
Tárgy: 15/2011. (IV.22.) BM. rendelet alapján EU Önerő Alap Pályázat benyújtása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Gémes László polgármestert a 15/2011. (IV.22.) BM. 
rendelet alapján EU Önerő Alap 2011. évben kiírt pályázat 
benyújtásához. A támogatás az Európai Unió által elnyert 
támogatások önerő kiegészítéséhez nyújt támogatást. 
 
A pályázaton 55 %-os önerő támogatás nyerhető el 157 millió forint 
összegben a szennyvízberuházás megvalósításához. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita kabinet munkatársa. 
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Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvár Szennyvízcsatorna hálózatának és 
szennyvíztisztító telepének megvalósítása című pályázathoz szükséges önerő 
biztosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
149/2011. (X.10.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár Szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének 
megvalósítása című pályázathoz szükséges önerő biztosítása. 
 

Határozat 
 
Szegár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Szegvár 
Szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének 
megvalósítása” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030-as azonosító 
számú pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzati 
költségvetésben szereplő, erre a célra elkülönített saját forrásból 
biztosítja. 
A pályázat bruttó értéke: 1.842.087.498 Ft. Az igényelt támogatás 
1.555.214.165 Ft, a szükséges önerő 286.873.333 Ft.  
 
A támogatás mértéke:   84,426726 %-os,   a szükséges önerő: 
15,57327 %. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita kabinet munkatársa. 

 
 
 
 

3./ Napirend 
 

Egyéb előterjesztések 
 
Gémes László polgármester Rendezvényház Nonprofit Kft. működik, mely a 
Csongrád megyei Önkormányzat és a Kisteleki önkormányzat tulajdonában van. 
Ebből Kistelek Önkormányzata 100.000 Ft üzletrésszel rendelkezik. A Kft. több 
alkalommal is szervezett programokat Szegváron is. Felmerült, mi lenne, ha Szegvár 
nagyközség 200.000 Ft értékű tulajdonrészt vásárolna a Kft-től, így Kistelek mellett 
Szegvár is tulajdonostárs lehetne.  
 
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, milyen előnyökkel járna, ha Szegvár tulajdonos 
társ lenne? 
 
Gémes László polgármester elmondta, hátránnyal semmiképp nem járna, 
rendezvényszervezéskor, illetve pályázatok benyújtásakor is előnyt jelentene.    
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Kérte, aki egyetért azzal, hogy Szegvár Nagyközség Önkormányzata 200.000 Ft 
értékben üzletrészt vásároljon a Rendezvényház Nonprofit Kft-től, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
150/2011. (X.10.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
szándéknyilatkozata a „Rendezvényház” Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlására 
 

Határozat 
 

Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármester szóbeli előterjesztése alapján a 
„Rendezvényház” Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlására vonatkozó 
anyagot és az alábbi döntést hozta: 
 
1./ A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy   a 
„Rendezvényház” Nonprofit Kft-ben  200.000,- Ft névértékű 
üzletrészt kíván megvásárolni. 
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  az üzletrész 
átruházásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. Az érintett 
Önkormányzatok kedvező döntése esetén az üzletrész-adásvételi 
szerződés aláírásával.  
 
3./ A képviselő-testület az üzletrész megvásárlása esetén a forrást a 
2011. évi költségvetés felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné 
gazdálkodási osztályvezető, Magyar Anna Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnöke, Nagy Sándor Kistelek Város Önkormányzatának 
polgármestere, Molnár Csaba a „Rendezvényház” Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. 
 

 
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, mikor lesz a településen lomtalanítás? 
Rákérdezett a közmeghallgatás időpontjára. 
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, a Szuperinfóban megtalálható a lomtalanítás 
időpontja.  
 
Gémes László polgármester elmondta, minden évben kéri, hogy küldjék el faxon 
vagy levélben a lomtalanítás időpontjáról szóló értesítést. Ez ideig még ezt nem 



 7 

tették meg. A közmeghallgatás időpontját az októberi testületi ülésen fogja a 
képviselő-testület meghatározni.  
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzat hozzá tud-e járulni 
anyaggal járdaépítéshez? Elmondta, a Szentesi utcai kisbolt előtt szükséges lenne a 
közút és a járda közötti szakaszt helyreállítani. Áruszállítással a tehergépjárművek 
ráállnak a járdaszakaszra és össze is törik. 
 
Gémes László polgármester elmondta, intézkedni fog a járdaszakasz kijavításáról. 
 
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, lesz-e tűzifa akció? 
 
Gémes László polgármester elmondta, ha az erdészet biztosít tűzifát, akkor igen.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző hozzátette, a megváltozott lakásfenntartási támogatásra 
sokan adtak be kérelmet, ami a tüzelési költségeket is tartalmazza.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás az ülésen nem hangzott el, Gémes László 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
Gémes László                Gyömbér Ferencné  
polgármester                 jegyző 
 
 
 

Szabó Tibor    Tóth Péter  
képviselő, jkv. hitelesítő 

 


