
Jegyzőkönyv 
 

 
 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. április 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. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 
Szigeti Miklós Szentes Kistérségi Társulás Irodavezetője 
Polyák Sándorné belső ellenőr 
Lantos Sándor vízellátási és csatornázási mérnök 
Nagy Sándorné művelődésszervező 
Bárány Józsefné könyvelő 
Csurgó Ferenc Felügyelő Bizottság elnöke 
Gyömbér Ferenc ügyvezető 
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
Pintér Lászlóné intézményvezető 
Csurka Zoltánné óvodavezető 
 
 
 

 

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket, a 
meghívott vendégeket és állandó meghívottakat. Megállapította, hogy 7 képviselő 
jelenlétével a képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A 
jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérte Dr. Vigh-Molnár Henriett és Lukács Istvánné képviselőket. Kérte, aki a 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
57/2012. (IV.26.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
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Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és Lukács 
Istvánné képviselőket bízta meg.  
  

 

 

Gémes László polgármester napirendi pont megváltoztatására tett javaslatot (1. sz. 
melléklet). Kérte, hogy elsőként a Falufejlesztő Kft. mérleg beszámolóját tárgyalják 
meg – tekintettel a meghívott vendégekre. Kérte, aki javaslatával egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
58/2012. (IV.26.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

Határozat 
 

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

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 

 
1./ A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és  Gyömbér Ferenc 
       Szolgáltató Nonprofit Kft. mérleg    ügyvezető 
       beszámolójának elfogadása 

 
2./ A 2011. évi költségvetési gazdálkodásról   Gémes László 
      készített mérleg beszámoló megtárgyalása polgármester 
      és elfogadása 
 
3./ A 2011. évi éves összefoglaló belső   Gémes László 
       ellenőrzési jelentés      polgármester 
 
4./ Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú  Gémes László 
       Társulása 2011. évi munkájáról    polgármester 
 
5./ Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács  Gémes László 
       2011. évi munkájáról     polgármester 
 
 
6/ Egyéb előterjesztések 
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1./ Napirend 

 
 

A SZEGVÁRI FALUFEJLESZTŐ, ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ 
NONPROFIT KFT. MÉRLEG BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSA 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról 
készített mérleg beszámolót (2. sz. melléklet). Megkérdezte, van-e valakinek szóbeli 
kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?  
Hozzászólás, kiegészítés a mérleg beszámolóval kapcsolatban nem volt. Felkérte a 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta a Szegvári Falufejlesztő Kft. mérleg beszámolóját. Az anyagot a 
módosításokkal, javításokkal elfogadásra javasolta. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság megtárgyalta a Kft. mérleg beszámolóját. Elmondta, korábban felvetődött, 
szükség van-e a kft. létrehozására? Az eltelt évek azt igazolták, hogy a képviselő-
testület jó döntést hozott. A kft. sok külső és belső munkálatokat végez, nagyon sok 
eltervezett beruházás megvalósult. Különösen a falu központjában látható a fejlődés, 
hiszen az intézmények új arculatot kaptak. Megállapították, hogy a kft-nél 
összefogott, hatékony munka folyik. A bizottság köszönetét fejezte ki a kft. 
munkájáért és a mérleg beszámolót elfogadásra javasolta.  
 
Gémes László polgármester hozzátette, 2007-ben kht. néven jött létre a szervezet. 
Véleménye szerint jó döntést hozott az akkori képviselő-testület, hiszen a cég évről 
évre fejlődik. A kht. kezdettől fogva jól működött. Az állandó foglalkoztatottak 
ugyanazok, jól összeszokott a csapat. Másfél éve történt az ügyvezető váltás. Az új 
vezetési stílus javára vált a cégnek. Az önkormányzattal jó a kapcsolata, napi szinten 
egyeztetnek. Az utóbbi egy évben több fejlesztés is történt a településen. A 
beruházást a kft. helyi emberek foglalkoztatásával tudja végezni. A szakemberekkel 
minőségi munkát tudnak végezni. Köszönetet mondott az új vezetésnek, a 
dolgozóknak, a közcélú foglalkoztatottaknak, és a háttérmunkát végzőknek. 
Köszönetet mondott Bárány Józsefnének, aki a kft. könyvelését végzi, valamint 
megköszönte Csurgó Ferenc Felügyelő Bizottság elnökének munkáját. További sok 
sikert kívánt a kft. munkájához.  
Elmondta, mindkét bizottsági ülésen határozati javaslattal élt az ügyvezető 
díjazására vonatkozóan. A bizottságok egyhangúan támogatták, hogy az ügyvezető  
díjazása 2012. május 1. napjától havi bruttó 300.000,-- Ft legyen. 
 
 
Kérte, aki a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. mérleg 
beszámolóját az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
59/2012. (IV.26.) KT. 
 
Tárgy: A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolója. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2011. évi  
 

- a magyar számviteli törvény szerint összeállított „Normál 
Egyszerűsített éves beszámoló”-ját 

- az eszközök és források 163.737 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és 
- 9472 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel 

 
a „Felügyelő Bizottság Beszámolója”-val és a „Független 
Könyvvizsgálói Jelentés”-sel elfogadta. 
 
Az adózott eredmény a Társaság jegyzett tőkén felüli vagyonát 
növeli. 
 
A képviselő-testület elfogadta továbbá a Kft. 2011. évi munkájáról 
szóló szöveges beszámolót,  a Szegvári Vízmű 2011. évi működéséről 
szóló beszámolóját, továbbá a  2012. évi feladatokról szóló írásos 
előterjesztést.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália 
gazdálkodási osztályvezető, Szegvári Falufejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság.  

 
 
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a kft. ügyvezetőjének 
díjazása 2012. május 1-től 300.000 Ft-ban legyen meghatározva, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
60/2012. (IV.26.) KT. 
 
Tárgy: Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének díjazása. 
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Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. kizárólagos egyszemélyi tulajdonosa a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § /1/ bekezdés j./ 
pontja alapján Gyömbér Ferenc ügyvezető díjazását 2012. május 1. 
napjától havi bruttó 300.000,-- Ft-ban határozza meg. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
Gyömbér Ferenc ügyvezető 

 
 
Gémes László polgármester a 2. napirend megtárgyalása előtt előterjesztette a 2011. 
évi költségvetésről szóló 3/2011. (III.10.) Ör. módosítására vonatkozó írásos anyagot 
(3. sz. melléklet).  
 
Megkérdezte Márton Rozáliát, van-e kiegészítenivalója a rendeletmódosítással 
kapcsolatban? 
 
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, az alábbi javításokat kell 
elvégezni az írásos anyagban: 6. oldal III.6.) 4. sor „kiadási” helyett „bevételi” szóra 
javítani; 10. oldal V. címszó alatt a IV.1.) helyett V.1.) értendő; ugyanezen pontban az 
5. sorban a „910.003 eFt” helyett „910.003 Ft értendő. 
 
Gémes László polgármester átadta a szót a bizottságok elnökeinek. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 
rendeletmódosítást a javításokkal együtt elfogadásra javasolta. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság az önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó írásos előterjesztést 
elfogadásra javasolta. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. 
(III.10.) Ör. módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta  
 
 

8/2012. (IV.26.) 
Önkormányzati rendeletét 

az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló  

3/2011. (III.10.) rendelet módosításáról 
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2./ Napirend 

 
A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL KÉSZÍTETT MÉRLEG 

BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról 
készített mérleg beszámolót (4. sz. melléklet).  
 
Gémes László polgármester felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
javaslatát.  
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 
mérleg beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a mérleg beszámolót. Köszönetet 
mondott az anyag elkészítéséért.   
 
Gémes László polgármester megköszönte a bizottságok elnökeinek ismertetését és 
átadta a szót Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgálónak. 
 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló tisztelettel köszöntötte a képviselő-
testületet és az ülésen megjelenteket. Elmondta, december óta nagyon sok jogszabály 
változott, nehéz volt követni a rendelkezéseket. Feladatát Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályán végezte el. 2012-
ben lényegesen megváltozott az önkormányzat szerkezeti felépítése. A kisebbségi 
önkormányzat 2012-ben teljesen külön vált, ez a tervezésnél is észrevehető volt. A  
belső ellenőrzést Szentes Kistérségi Társulás végezi, a feladatot megfelelően 
végrehajtották. Az ellenőrzésről írásos jelentést készítettek. Vagyonilag, a 
gazdálkodáson belül az ingatlankataszter a legjelentősebb és lényegesebb. A 
beruházások, felújítások, fejlesztések a hitelfelvétellel szemben megalapozottak 
voltak. Az ingatlanokkal kapcsolatban kiemelt növekedés 2011-ben pl. a 
polgármesteri hivatal és a rendőrség épületének felújítása, hidroglóbusz felújítása, 
ovifalu felépítése, kerékpárút felújítása, iskola padló és világítás felújítása. Gépek, 
berendezések és felszerelések záró állománya 25.066 eFt. A polgármesteri hivatalnál 
beszerzése került a munkavégzéshez szükséges számítógép, illetve laptop. Iskolánál 
interaktív táblák és egy szintetizátor került beszerzésre, idősek otthonánál szintén 
számítógép, az orvosi rendelő épületében kazán.  
A vagyoni érték növekedett, a folyamatban lévő beruházások értéke 119.753.000 Ft. A 
beruházások befejezése ismételt vagyonnövekedést fog eredményezni. A 
kintlévőségek állománya csökkent az elmúlt évihez viszonyítva. Az önkormányzat 
rövidlejáratú folyószámla hitel állománya 88.253 eFt. 
A felülvizsgálat alapján elegendő és megfelelő bizonyságot szerzett arról, hogy az 
egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános 
számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.  
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A könyvvizsgálat véleménye szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés 
teljesítéséről, az önkormányzat és intézményei 2011. december 31-én fennálló 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről 
megbízható és valós képet ad, ezért azt hitelesítő záradékkal látta el.  
 
Gémes László polgármester megköszönte Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 
ismertetését.  
Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban nem hangzott el.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 

 
9/2012. (IV.26.) Önkormányzati rendeletét 

 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 

 
 
 
 
 

3./ Napirend 
 

A 2011. ÉVI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a 2011. évi éves összefoglaló belső ellenőri 
jelentést (5. sz. melléklet). Megkérdezte Polyák Sándorné belső ellenőrt, van-e 
kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban? 
 
Polyák Sándorné belső ellenőr elmondta, nem kívánja kiegészíteni az írásos jelentést.  
 
Gémes László polgármester átadta a szót a bizottságok elnökeinek. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök megköszönte Polyák Sándornénak a munkáját, 
valamint a jelentés elkészítését. Elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság az anyagot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2011.évi éves összefoglaló belső ellenőri 
jelentést az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
61/2012. (IV.26.) KT. 
 
Tárgy: Éves belső ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett vizsgálatokról. 
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Határozat 
 

Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes 
Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása keretében 2011. évben Szegvár 
Nagyközség Önkormányzata intézményeinél és a Polgármesteri 
Hivatalnál végzett ellenőrzésekről szóló, ezen határozat mellékletét 
képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
A határozatot kapja: Szegvár Nagyközség Polgármestere, Szentes 
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Polyák 
Sándorné belső ellenőr.  

 
 
 
 
 

4./ Napirend 
 

BESZÁMOLÓ A SZENTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2011. ÉVI 
MUNKÁJÁRÓL 

 
 
  
Gémes László polgármester előterjesztette a Szentes Kistérség Többcélú Társulás 
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót (6. sz. melléklet). Átadta a szót a 
bizottságok elnökeinek. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, bízik abban, hogy a kistérség tovább tudja 
folytatni munkáját. Megköszönte az anyag elkészítését. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Szentes Kistérség Többcélú 
Társulás 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Szentes Kistérség Többcélú Társulás 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
62/2012. (IV.26.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi tevékenységéről. 
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Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szentes Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.  

A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Szigeti Miklós a 
kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője. 

 
 
 

4./ Napirend 
 

BESZÁMOLÓ A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. évi 
tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót (7. sz. melléklet). Elmondta, az 
anyagot a bizottságok megtárgyalták, kérte az elnököket, ismertessék bizottságuk 
javaslatát.  
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
köszönetét fejezi ki a munka végzéséért. A bizottság az írásos beszámolót elfogadásra 
javasolta.  
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
63/2012. (IV.26.) KT. 
 
Tárgy: A Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységének tapasztalatai  

 
Határozat 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. évi 
tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót és azt elfogadta. 
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szigeti Miklós 
kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője. 

 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a 2012. évi költségvetés módosítására 
vonatkozó írásos anyagot (8. sz. melléklet).  
2012. április 1-től a Forray Máté Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény konyhájának üzemeltetését átvette a Pa-Szent Kft. A feladatátadás miatt 
az intézményi étkeztetés szakfeladaton az egyéb alkalmazottak álláshelyeinek 
számát 8 teljes munkaidős álláshellyel javasolta csökkenteni, valamint javasolta 
engedélyezni 1 részfoglalkozású álláshely létrehozását az étkeztetéssel kapcsolatos 
adminisztráció, valamint a térítési díjak beszedésével kapcsolatos feladatok 
lebonyolítására. Összességében tehát a 8 főfoglalkozású álláshelyből 1 
részmunkaidős álláshely az engedélyezett. Az átszervezéssel kapcsolatos pénzügyi 
előirányzatok módosítása kidolgozás alatt van, elfogadására a későbbiekben tesz 
javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2012. évi költségvetés módosításával 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta  
 

10/2012. (IV.26.) 
Önkormányzati rendeletét 

az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló  

1/2012. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
12/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó írásos 
anyagot (9. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, szociális rendelet módosítása válik 
szükségessé. Minden évben sor kerül arra, hogy a méltányos közgyógyellátás 
jogosultságának feltételeit módosítsa a képviselő-testület. Az lesz jogosult méltányos 
közgyógyellátásra, akinek a rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 20 %-át meghaladja, feltéve, ha a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
260 %-át, egyedül élő esetében 310 %-át.  
 
Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt. 
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Gémes László polgármester kérte, aki a rendeletmódosítással egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta  
 
 

11/2012. (IV.26.) 
Önkormányzati rendeletét 

a 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeni, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2011. (VIII.30.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Witkamp Üvegház Kmft. ingatlan 
vásárlási kérelmét (10. sz. melléklet). A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a kérelmet, felkérte Szabó Tibort, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a terület kijelölését. Hozzátette, a 
közművesítésről a vállalkozónak kell gondoskodnia.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Witkamp Üvegház Kft. vásárlási kérelmét az 
írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
64/2012. (IV.26.) KT. 
 
Tárgy: Witkamp Üvegház Kft. ingatlan vásárlási kérelem ügye. 
 
                                                                          Határozat 

 

Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Witkamp 
Üvegház Kft. kérelmét,- melyben a Szegvár-külterület 0163/15 hrsz-ú 
ingatlanból 5000 m2 nagyságú terület részére történő értékesítését 
kérte. 
A hatályos vagyonrendelet értelmében a Képviselő-testület fenntartja 
a döntés jogát az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
értékesítésre történő kijelöléséről.  
Az értékesítésre kijelölt ingatlan a nyilvánosság bevonásával 
(hirdetés, árverés, meghívásos versenytárgyalás) értékesíthető. 
A forgalmi érték meghatározásához szakértő igénybevétele kötelező. 
 
Az ingatlan a meghatározott forgalmi érték alatt csak a Képviselő-
testület hozzájárulásával értékesíthető. 
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Az ingatlan értékesítéséből származó bevétel – az értékesítéssel 
kapcsolatos kiadások kivételével – működési célú kiadásokra nem 
használható fel. 
Az ilyen jellegű bevétel – a Képviselő-testület eltérő döntését kivéve – 
csak az önkormányzat költségvetésében meghatározott fejlesztési 
célra használható. 
 
A képviselő-testület a Szegvár-külterület 0163/15 hrsz-ú, 9 ha 5907 m2 

területű, 108,00 Ak értékű szántó megjelölésű önkormányzati 
tulajdonú ingatlanból 5000 m2 területet értékesítésre kijelöl. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az értékesítés céljából 
hirdetményt tegyen közzé, az ingatlan értékesítési eljárását folytassa 
le. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Pappné Muzsik 
Renáta főelőadó.  

 
 

 
5./ Napirend 

 
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK 

 
 
Gémes László polgármester a szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, az 
Energia Központtól megérkezett az engedély, mindent rendben találtak. A fejlesztési 
ügynökség részére a dokumentációk el lettek küldve. Részükről azt ígérték, hogy pár 
héten belül ki lehet írni a közbeszerzési eljárást pályáztatásra. Az összes 
dokumentáció az önkormányzatnál postázásra készen áll. A közbeszerzési eljárás kb. 
60 nap. A konkrét munka vélhetően a nyár végén elindulhat. A beruházás befejezési 
határideje 2013. december 31.  
Az önkormányzat február elején küldte be az utolsó hiánypótlást, amely tartalmilag 
valójában nem tért el az előzőektől. Márciusban újabb hiánypótlási felszólítás 
érkezett. Majd többszöri telefonbeszélgetést követően 2 hét múlva elkészítették a 
szükséges iratokat.  
Elmondta, az önkormányzati bérlakások felújítását már januárban el kellett volna 
kezdeni. Napok óta nem tudja őket elérni telefonon, de visszajelzés érkezett, hogy 
jönni akarnak Szegvárra. A felújítás csúszással fog megvalósulni.  
A benzinkút felújítására a vállalkozó június végéig kért újabb határidőt, mivel az 
engedélyezési eljárás hosszadalmas. Kérte a vállalkozót, tartsa be a határidőt, mert a 
lakosságnak szüksége van helyi benzinkútra.  
Tájékoztatta jelenlévőket és a lakosságot arról, hogy az önkormányzat nem vett fel 
hitelt az ifjúsági szálláshely építéséhez. Lakosoktól hallott 65 millió forint hitel 
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felvételéről. Cáfolja azt a hírt, hogy a fiatal gazdák szórakozásra használnák az 
épületet. Az ifjúsági szállás iskolás csoportokat, testvérvárosi delegációt kíván 
fogadni. 
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, a Szegvári Viziközmű Társulás működéséről 
szeretne tájékoztatást kapni. Mikor volt közgyűlés, mikor tartottak beszámolót, 
mennyi befizetés történt? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a viziközmű társulat ezen a napon ülésezik. 
Az anyagot össze fogják állítani, továbbítani fogja a képviselők részére.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, hogy az utak állapota nagyon rossz. Megkérdezte, 
mikor kerül sor kátyúzásra? Kérte erről a lakosság tájékoztatását.  
Kérte, hogy a testületi anyagot a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak 
szerint kapják kézhez a képviselők.  
 
Gémes László polgármester elmondta, kátyúzást minden évben végez az 
önkormányzat. Forrást erre állami támogatást nem adnak. Vannak olyan utcák, 
melyeket teljesen újjá kell építeni, mert a kátyúzás már használ. Hozzátette, a 
szennyvízberuházás előtt is végeztek több utcában felújítást. Pályázat keretében 
sikerült teljes aszfalt réteget húzni néhány utcára. Lesz az idén is kátyúzás a sikeres 
közmunka pályázatnak köszönhetően. A lakosok folyamatosan jelzik a járda építési 
igényeiket. A polgármesteri kabinetnél lehet feliratkozni. Közmunka program 
keretében árkokat újítottak fel.  
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, kátyúzásra 2011-ben 16 eFt-ot fordítottak, ez 
nagyon kevés. Megjegyezte, csurgatott aszfalt nem alkalmas utak építésére. Az utat 
zúzalékkal vagy beton törmelékkel kellene leteríteni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a költségvetésben szereplő összegnél jóval 
többet fordítottak kátyúzásra. 
 
Bari Tiborné képviselő elmondta, a csuklós buszokról nem lehet járdára lépni. 
Megkérdezte, meg lehetne-e hosszabbítani? A Pusztai megállónál szükség lenne egy 
korlát felállítására. Megkérdezte, akadálymentesítve lesz-e a polgármesteri hivatal 
bejárata?  
 
Gémes László polgármester elmondta, a VOLÁN nem jelenti be a fejlesztéseket. A 
lelépő busz szigetek szabvány alapján készültek. Ahol lehetőség van járdasziget 
bővítésére, és nem a közúthoz tartozik, elvégzik a javításokat. Elmondta, az 
akadálymentes feljáró el fog készülni a hivatal bejáratánál. 
 
Tóth Péter képviselő elmondta, nem kapott tájékoztatást a Kurca tisztításáról. 
Megkérdezte, befejeződött-e már a partrendezés? Van-e lehetőség evezős pálya 
kialakítására?  
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Gémes László polgármester elmondta, a kotrás a jó idő beálltával és a magas vízszint  
miatt elmaradt. Sétányt és horgász helyeket fognak kialakítani. Nem tud arról, hogy 
evezős pályát ki tudna kialakítani. Igény lenne rá, viszont nincs olyan pedagógus, aki 
a gyerekekkel foglakozna. Arról tud, hogy a gyakorló kert végében csónakház 
kiépítését tervezik.  
 
Lukács Istvánné képviselő meghívta a képviselő-testület tagjait és a lakosságot a 
május 1-jei programokra.  
 
Mivel több előterjesztés az ülésen nem hangzott el Gémes László polgármester 
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta. A képviselő-testület a továbbiakban 
zárt ülés keretében tárgyalt. 
 
 
 

Kmft.  
 

 
 
Gémes László             Gyömbér Ferencné 
 polgármester                       jegyző 
 
 
 

Dr. Vigh-Molnár Henriett  Lukács Istvánné 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 

 
 
 
 


