Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. október 25-én tartott
nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Bari Tiborné képviselő
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Szabó Tibor képviselő
Tóth Péter képviselő
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető
Pintér Lászlóné EESZI intézményvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Nagy Sándorné művelődésszervező

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
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 Szabó
Tibor képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
126/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és Szabó
Tibor képviselőket bízta meg.
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Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat (1.
sz. melléklet). Elmondta, a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem
készítette el a munkájukról szóló tájékoztatót. Javasolta, hogy ezt a napirendi pontot
vegyék le napirendről. Kérte, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
127/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK
1./ A polgármester beszámolója a két ülés
között történt eseményekről, a fontosabb
intézkedésekről

Gémes László
polgármester

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Beszámoló a polgármesterre átruházott
feladatok és hatáskörök gyakorlásáról

Gémes László
polgármester

2./Egyéb előterjesztések

A POLGÁRMESTER BESZÁMOLÓJA A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT
ESEMÉNYEKRŐL, A FONTOSABB INTÉZKEDÉSEKRŐL

Gémes László polgármester elmondta, a napirendi pontok tárgyalása előtt szomorú
kötelességének kell eleget tenni. Megrendülten vette tudomásul, hogy id. Tóth László
Szegvár, Kontra u. 17. sz. alatti lakos, Szegvár nagyközség 2007-ben kitüntetett
díszpolgára 92. éves korában és Bovatsek Dezsőné Szegvár, Szabadság tér 2/a. sz.
alatti lakos Szegvár nagyközség 2001-ben kitüntetett díszpolgára 86. éves korában
hunyt el. Munkájukkal, közéleti tevékenységükkel kivívták a község lakosságának
elismerését, tiszteletét. Munkásságuk, emberségük példaképül szolgál a felnövekvő
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nemzedék számára. Az Isten adjon mindkettőjüknek örök nyugodalmat. A gyászoló
családok fájdalmában osztozunk.
A képviselő-testület néma felállással adózott az elhunyt díszpolgárok emléke előtt.
Tóth László képviselő megköszönte a megemlékezést és a részvétnyilvánítást.
Gémes László polgármester előterjesztette a két ülés között történt eseményekről,
fontosabb intézkedésekről szóló írásos beszámolót (2. sz. melléklet). Elmondta,
beszámolója a szennyvízberuházás előkészítő dokumentációiról szól. Bízik abban,
hogy november elején már alá tudják írni a kivitelezői szerződést. Megkezdődött a
parkfelújítási pályázat megvalósítása. A művelődési ház munkálatai a végéhez
közelednek, a könyvtár költözködése folyamatban van. A művelődési ház átadása
várhatóan november 22-én lesz. Az ifjúsági szálláshely tetőszerkezete elkészült, a kft.
munkatársai a belső munkálatokat végzik.
Bari Tiborné képviselő a csatornázással kapcsolatban megkérdezte, hogyan lesz
megoldva a vízelvezetés azokban az utcákban, ahol jelenleg a csapadék nem tud
elfolyni?
Gémes László polgármester elmondta, 9 átemelő szivattyú fogja elvezetni a vizet a
gerincvezetékbe. Valószínűleg szükség lesz néhány háznál egyedi megoldásra is a
kivitelezés során.
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, hogy a parkrendezés során az önkormányzat
bejárata is el fog készülni?
Gémes László polgármester elmondta, a pályázat a hivatal homlokzati részének
helyreállítását is tartalmazza. A bontás már elkezdődött.
Kérte, aki az írásos előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
128/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés
között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
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1. Napirend

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADATOK
ÉS HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL

Gémes László polgármester előterjesztette a polgármesterre átruházott feladatok és
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót (3. sz. melléklet).
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, hogy a téli tüzelő mikor lesz kiosztva a lakosok
között?
Gémes László polgármester elmondta, a tüzelőt az önkormányzat pályázaton nyerte
még 2011. évben. A rendelkezésre álló fa mennyiség akkor ki is lett osztva lista
alapján. A napokban érkezett olyan jelzés, hogy újra lehet igényelni, ezzel élt is az
önkormányzat.
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, 1.780 eFt kapott az
önkormányzat 2011. december utolsó napjaiban. Az elszámolás határidőre
megtörtént.
Több kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a polgármesterre átruházott feladatok és
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
129/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Beszámoló
gyakorlásáról.

a

polgármesterre

átruházott

feladatok

és

hatáskörök

Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a polgármesterre átruházott feladatok és
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót.
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2. Napirend

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Gémes László polgármester előterjesztette a járási hivatalok kialakításával
kapcsolatos írásos előterjesztést (4. sz. melléklet). Elmondta, január 1-jétől várható,
hogy az önkormányzatoktól feladatokat, hatásköröket fognak elvonni. Ezáltal a
hivatali dolgozók létszáma is csökkeni fog. A járási hivataloknál olyan dolgozókat
szeretnének foglalkoztatni, akiknek a közigazgatásban már van tapasztalata. Az
előterjesztés mellékleteként szerepel a járási hivatalok kialakításáról szóló
megállapodás.
Szabó Tibor képviselő elmondta, Szegvár vonatkozásában 3 főt érint a járási
hivatalhoz történő áthelyezés. Megkérdezte, hogy mindhárom dolgozó átkerül a
járáshoz, vagy pedig egy személy itt látja el az ügyfélfogadást?
Gémes László polgármester elmondta, minden településen lesz kihelyezett
ügyfélfogadási rend, ehhez a helyiséget is biztosítani kell. Előzetes tájékoztatás
szerint helyi ügyintéző látja el a feladatot, de előfordulhat az is, hogy egy adott
dolgozó más településen is fog ügyfélfogadást tartani.
Szabó Tibor képviselő elmondta, 3 dolgozó munkaviszonya a törvény erejénél fogva
megváltozik, átkerülnek a járási hivatalhoz. Javasolta, hogy a 3 dolgozó legalább egy
havi jutalomban részesüljön.
Gémes László polgármester kérte, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
vagy a novemberi, vagy a decemberi testületi ülésre dolgozza ki a három munkatárs
jutalmazására vonatkozó javaslatot.
Szabó Tibor képviselő Gémes László polgármester javaslatával egyetértett.
Gémes László polgármester kérte, aki a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos
írásos előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
130/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Járási hivatalok kialakítása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a járási hivatalok kialakítása tárgyú előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
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A képviselő-testület a járások kialakításáról, valamint egyes, ezzel
összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény
alapján elkészített Megállapodást a járási hivatalok kialakításához
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a járási hivatalok kialakításával
kapcsolatos további egyeztetések és tárgyalások folytatására, a
Megállapodás aláírására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Csongrád megyei
Kormányhivatal Szeged.

Gémes László polgármester előterjesztette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló írásos anyagot (5. sz. melléklet).
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, hogy az elmúlt évben hány személy és milyen
összegben részesült támogatásban? Kérte, hogy erről készítsenek kimutatást.
Kíváncsi arra is, a szegvári tanulók hogyan veszik igénybe, és milyen módon tudják
felhasználni az ösztöndíj támogatást.
Gémes László polgármester elmondta, a kimutatás a következő bizottsági ülésre el
fog készülni.
Kérte, aki az írásos előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
131/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
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
2013. élvi fordulójához.
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2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerére a szociális alap
terhére 2013. évben 600.000,- Ft-ot különítsen el.
3.) A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az Általános
Szerződési Feltételek mellékletét képező „ Csatlakozási nyilatkozat”
aláírásával.
Határidő: 2013. évi költségvetés elkészítése
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák Andrea igazgatási
osztályvezető.

Gémes László polgármester előterjesztette az SZMSZ módosítására vonatkozó írásos
anyagot (6. sz. melléklet). Mint ismeretes, Bari Tiborné elmúlt testületi ülésen
lemondott bizottsági tagságáról. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy
Bucsányi László bizottsági tag írásban bejelentette, hogy az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottsági tagságáról lemond. Így a bizottság 3 tagú lett, 2 képviselővel és
egy külsős taggal a törvényes keretek között tud működni. Ennek megfelelően
módosítani kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Bucsányi László azt is elmondta, amennyiben a bizottság feladatot bíz rá, szívesen
vállalja.

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, jobb volt, hogy többen voltak a
bizottságban a határozatok meghozatalának szempontjából is. Az Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság tudomásul vette, hogy senki nem vállalta a tagságot,
így 3 fővel működnek tovább. Megköszönte Bucsányi László külsős bizottsági tag
munkáját.

Gémes László polgármester javasolta, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság a továbbiakban 3 fővel működjön. Kérte, aki tudomásul veszi Bucsányi
László bizottsági tagságáról való lemondását, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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132/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Bucsányi László bizottsági tagságáról való lemondás.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette Bucsányi Lászlónak az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottsági tagságáról való lemondását.
A képviselő-testület megköszönte
bizottságban végzett munkáját.

Bucsányi

Lászlónak

a

A határozatot kapja: Bucsányi László, Lukács Istvánné bizottsági
elnök, Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Kánvásiné Kiss Sarolta
személyügyi tanácsos.

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
16/2012. (X.25.) önkormányzati rendeletét
a
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzati bérlakások felújítására
vonatkozó Megállapodást (7. sz. melléklet). Elmondta, a Szegvár Invest Kft.
ügyvezetője kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben kéri a 2011.
november 16-án aláírt megállapodás közös megegyezéssel történő felbontását. Az
önkormányzat tárgyalást folytat a Z-Vino Kft-vel, aki vállalja a bérlakások felújítását.
A Z-Vino Kft-vel változatlan feltételekkel kötne az önkormányzat megállapodást,
mely az előterjesztés melléklete.
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, kérdése lenne a Z-Vino Kft. vezetőjéhez, aki
nincs jelen a testületi ülésen. Elmondta a Kft. már a harmadik jelentkező, aki vállalja
a bérlakások felújítását. Korábbi ülésen is elhangzott, hogy egy újonnan alakult
cégnek nincs hitele, hacsak jelentős összeggel nem rendelkezik. A Kft-vel
kapcsolatban kételyei vannak, mivel ez a beruházás nem a szakterületük.
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Gémes László polgármester elmondta, az önkormányzat feladata, hogy mindig
tovább keresse a lehetőségeket. Jelenleg önerőből nem tudjuk felújítani a
bérlakásokat. Mindenképpen jó lenne egy ilyen megállapodás keretében megoldani a
felújítást. Ha ezzel a Kft-vel sem sikerül, akkor tovább kell keresni a lehetőséget.
Tóth Péter képviselő elmondta, nem érti, hogyan jelentkeznek ide a cégek, honnan
vettek tudomást a lakások felújítási szándékáról. Feltételezi, hogy valamilyen
összefüggés van a cégek között. Úgy emlékszik, az előző megállapodás tartalmazta,
hogy a munkálatokba helyi érdekeltségi céget is be kíván vonni. Kérte a jelenlegi
megállapodást ezzel kiegészíteni.
Gémes László polgármester válaszul elmondta, heti rendszerességgel keresik meg
pályázatírók, pályázati tanácsadók, pályázatfigyelő cégek, akik különböző
szerződéseket akarnak kötni az önkormányzattal mindenféle tevékenységre. A
jelentkezők nagy részét azzal tudja hárítani, hogy a pályázatok zömét a hivatal
kabineti irodájának munkatársai írják, akik egyben figyelik is a pályázati
lehetőségeket. Helyzetfelmérést végeznek, hogy a településnek mire van szüksége.
Az információkat vélhetően egy adatbázisban kezelik, ezáltal rendelkeznek a
különbözők cégek információkkal. Arról nincs tudomása, hogy az eddigi jelentkezők
kapcsolatban állnak-e egymással. Úgy gondolja, nincs közöttük semmilyen
kapcsolat.
Tóth Péter képviselő elmondta, mindenképpen támogatja, hogy keresni kell a
lehetőségeket, viszont az embernek kétségei vannak. Kérte, hogy a
szerződéstervezetbe foglalják bele, hogy a bérlakások felújítását helyi vállalkozó
bevonásával végzik el.
Gémes László polgármester megjegyezte, azt sem tudták előre, hogy pl. a
szennyvízhálózat pályázat ennyire bonyolult, az idő pedig folyton csak tolódik. A
bérlakások felújításával kapcsolatban elmondta, a Z-Vino Kft-vel történő tárgyalás
során szó volt a helyi vállalkozó bevonásáról, a megállapodást ki fogják egészíteni.
Kérte, aki ezzel a kiegészítéssel az írásos anyagot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
133/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Megállapodás az önkormányzati bérlakások felújítására a Z-Vino Kft-vel.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár,
Szabadság tér 2. (hrsz. 303/3) szám alatti önkormányzati bérlakások
felújítására és magas tetővel történ ellátására vonatkozó 164/2011.
(XI.15.) KT. határozatot hatályon kívül helyezi és az alábbi döntést
hozza:
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A képviselő-testület támogatja a Szegvár, Szabadság tér 2. (hrsz.
303/2) szám alatti és a Szegvár, Rozmaring u. 1/a. (hrsz. 303/3) szám
alatti önkormányzati bérlakások felújítást, melyre a Z-Vino Kft. mint
kivitelező tett ajánlatot.
A projektre vonatkozó Megállapodást a képviselő-testület – jelen
határozat mellékleteként – elfogadja, felhatalmazza a polgármestert
annak aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester,
Z-Vino Kft.
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Pólya Sándor kabinet
munkatársa.

Gémes László polgármester felhívta a figyelmet arra, a Víziközmű Társulat
munkájáról szóló tájékoztató elkészült, azt átadták a képviselőknek.
Gémes László polgármester ismertette a rászoruló családok lakáshoz jutásának
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet a-b-c. pontjait. Javasolta a rendelet a.)
pontjának módosítását. Korábban az a.) pont szerint 35 éven aluli fiatal házasok és
élettársak részesülhettek támogatásban. A módosítás alapján kikerülne az a.) pontból
a „házasok és élettársak” kifejezés és így maradna a 35 éven aluli fiatalok.
Javaslatának oka, hogy minél több 35 éven aluli fiatal tudja benyújtani kérelmét
lakásvásárlásra és –bővítésre.
Kérte, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta
17/2012. (X.25.) önkormányzati rendeletét
a
Rászoruló családok lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 13/1997. (IV.29.) Ör. sz.
önkormányzati rendelet módosítására

Gyömbér Ferencné jegyző felolvasta Rozgonyi Zoltán, a Szegvári DSE elnökének
levelét. Arra kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati támogatás ne csak
dologi kiadásokra legyen fordítható, hanem az egyesület működésére is.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, személyesen beszélt az egyesület elnökével,
aki elmondta, hogy a működésüket nem tudják a támogatás nélkül biztosítani. Az
egyesület az önkormányzati támogatást már megkapta.
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, mekkora pénzösszeget szeretne a DSE
működésre felhasználni?
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Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a DSE a teljes összeget, 500 eFt-ot szeretne
működésre felhasználni.
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvári DSE elnökének kérését támogatja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
134/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Szegvári DSE 2012. évi támogatásának felhasználása
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szegvári DSE elnökének kérelmét, mely a 2012. évi
sport támogatás felhasználására vonatkozott. A képviselő-testület
engedélyezi, hogy a DSE a megítélt támogatást a működésre
szabadon felhasználja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Berkeczné Csák
Andrea igazgatási osztályvezető, Márton Rozália gazdálkodási
osztályvezető, Rozgonyi Zoltán Szegvári DSE elnöke.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a derekegyházi képviselő-testület tárgyalni fog
egy olyan előterjesztést, melyben kezdeményezi, hogy a Derekegyház Község
Önkormányzata Szegvár Nagyközség Önkormányzatával közös önkormányzati
hivatalt hozzon létre. Az új önkormányzati törvény rendezi a közös önkormányzati
hivatal létrehozására vonatkozó rendelkezéseket. Néhány fontos követelményt
ismertetett a képviselő-testülettel. A 2000 fő alatti lakosság számú községeknek
kötelességük más településsel közös hivatalt létrehozniuk. A települések
összlakosság számának együtt kell elérnie a 2000 főt. Meghatározzák azt is, hogy a
2010-es önkormányzati választáskor meghatározott lakosságszám az irányadó.
Derekegyház esetében ez 1733 fő. A településeknek vagy szomszédosnak kell
lenniük egymással, vagy csak egy másik település közigazgatási területe választhatja
el őket. További feltétel, hogy január 1-jétől egy járáshoz tartozzanak. A közös hivatal
létrehozásáról az érintett önkormányzatok képviselő-testületei állapodnak meg. Az
erről szóló testületi döntést minősített többséggel kell elfogadniuk. A jelenlegi
körjegyzőségi működésre is van természetesen megállapodás, de ezt az új
megállapodást az új törvényi feltételeknek megfelelően kell majd előkészíteni. A
közös hivatalokat legkésőbb 2013. március 1-jéig kell megalapítani.
A város, illetve a 2000 fő fölötti község köteles fogadni a vele szomszédos
településnek a közös hivatal létrehozására irányuló kezdeményezését.
A közös hivatal új költségvetési szerv lesz, annak bejegyzése iránt intézkedni kell. Az
ügyfélszolgálati feladatok ellátását a törvény által meghatározott módon minden
településen biztosítani kell. A hivatal megnevezése a székhelytelepülés közös
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önkormányzati hivatal. Minden esetben megszűnik a székhelytelepülés
polgármesteri hivatala is. A közös hivatal a képviselő-testület szerve lesz, a közös
hivatal jegyzője minden érintett településen ellátja a jegyzői feladatokat. A hivatal
létszámát az önkormányzat megállapodása határozza meg.
Szegvár vonatkozásában folyamatos működésről van szó, január 1-jétől már új
szervezeti formában működhet Szegvár és Derekegyháza. Derekegyház
polgármestere már leírta, hogy Szegvár településsel jól működő körjegyzőség
működik. Az 5 esztendő bebizonyította, hogy ez a szervezeti forma megfelelően
biztosította az igazgatási munka folyamatos, magas színvonalú ellátását. A két
település közötti együttműködés alapul szolgálhat az új törvényi feltételeknek
megfelelő közös önkormányzati hivatal létrehozásához. Kezdeményezi a képviselőtestület Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületénél a közös
önkormányzati hivatal létrehozását 2013. január 1. napjától. A határozatban a
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodások
megkötésének előkészítéséhez a tartalmi elemek, a közös hivatali együttműködés
lényegének meghatározásához, a munkamegosztás megszervezéséhez szükséges
tárgyalásokat, egyeztetéseket elvégezze és elfogadását a képviselő-testület elé
terjessze.
Hozzátette, erről már a derekegyházi képviselő-testület többször tárgyalt. Ezt a
határozatot biztosan el fogja fogadni a képviselő-testület. Azért tájékoztatta erről a
szegvári képviselő-testületet, hogy hozza meg felhatalmazó határozatát, mely szerint
Gémes László polgármestert felhatalmazza az együttműködési megállapodás
előkészítésére.
Tájékoztatásul elmondta, hogy Szarka Attila, Árpádhalom polgármestere ebben a
témában megkereste a szegvári hivatalt is.

Szabó Tibor képviselő megjegyezte, a szegvári önkormányzat köteles fogadni a
szomszédos települést. Amennyiben nem szomszédos település jelentkezik, a
képviselő-testület döntése, hogy fogadja, vagy nem fogadja.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, abban az esetben, ha egy települést senki sem
fogad, akkor a Kormányhivatal fogja valahova rendelni. 500 fős település nem
maradhat magára.
Gémes László polgármester elmondta, nem lesz nagy változás, az új törvénynek
Szegvár település meg fog felelni. Derekegyház és Szegvár is több lett azzal, hogy
közösen látják el a feladatokat.
Több 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.
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135/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó kezdeményezés
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta Derekegyház község kérését, mely a közös
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozik.
A Képviselő-testület elfogadja Derekegyház Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
kezdeményezését
a
közös
hivatal
létrehozására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodás megkötésének előkészítéséhez, a tartalmi elemek, a
közös hivatali együttműködés lényegének meghatározásához, a
munkamegosztás megszervezéséhez szükséges tárgyalásokat,
egyeztetéseket elvégezze, elfogadás végett a képviselő-testület elé
terjessze.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szabó István
polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a képviselő-testület 117/2012. (IX.13.) KT.
határozatával elfogadta, hogy a nemzeti köznevelési törvényből adódó
önkormányzati intézmény fenntartását nem tudjuk vállalni. Az előterjesztésben az
szerepel, hogy a végleges döntést október 31-ig kell meghozni. Ezzel kapcsolatban
előre jelezte, hogy több munkaanyagot fognak tőlünk kérni. A kérelemmel
kapcsolatos útmutató elég későn érkezett meg, ami a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzatok számára készült ebből a célból. Egy
komoly munkaanyagot kell elkészítenünk, melyben be kell mutatni az elmúlt évi
költségeket, az idei időarányos költségeket, és készíteni kell egy 2013. évre vonatkozó
költségvetést a 2013. évi költségvetési törvény tervezetéből. A beadási határidő
november 14. A határozat csak annyiban változik, hogy most a képviselő-testület
véglegesen nyilatkozik.
Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki a végleges nyilatkozattétellel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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136/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Szándéknyilatkozat a 3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat
részéről, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § /24/ bekezdés
b./ pontja alapján.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik,
hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § /4/
bekezdésében foglaltak alapján Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját
tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló –
ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szándéknyilatkozatot küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központnak.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető.
Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta képviselő-testületet arról, hogy a jelenlegi
állami fenntartású megyei múzeumi szervezeteket 2013. január 1-jével megszüntetik.
Az intézmények a területileg illetékes települési önkormányzatok fenntartásába
kerülnek. A fiókmúzeumok, mint pl. a szegvári falumúzeum, és az ehhez kapcsolódó
szélmalom annak a települési önkormányzatnak a fenntartásába kerül, ahol
elhelyezkedik. A részleteket személyes tárgyalások keretében fogják elmondani. Egy
törvénytervezetben szerepel, hogy milyen lesz ezeknek az intézményeknek a
finanszírozásra. Utalnak arra, hogy a költségvetési törvény elfogadását követően
viszont a finanszírozás részleteit miniszteri rendeletben fogják rögzíteni.
Kéri, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a további
tárgyalásokra.
Szabó Tibor képviselő elmondta, örül annak, hogy a kulturális örökségek
visszakerülnek a településekhez. Aggályai vannak a finanszírozást illetően.
Gémes László polgármester elmondta, nem kötelező feladatellátásról van szó, erről a
képviselő-testület dönthet. A finanszírozás később kerül kidolgozásra. Véleménye
szerint a szegvári falumúzeumnak eddig sem volt magas a működési költségvetése.
A feladatot egy dolgozó látja el, minimális a fűtés is és a világítás is.
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R. Nagy Mihály alpolgármester megjegyezte, az önkormányzat 300 eFt-ot adott a
tetőfelújításra.
Gémes László polgármester kérte, aki támogatja a további tárgyalások lefolytatását,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
137/2012. (X.25.) KT.
Tárgy: Szegvári falumúzeum átvétele.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a megyei múzeumi szervezetek tagintézményeinek
átadás-átvételéről szóló szóbeli előterjesztést.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatban
tárgyalásokat folytasson.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy 2013. január
1-től megváltoznak azok a jogszabályok, melyek a kéménysepréssel kapcsolatos
közfeladatot szabályozzák. Eddig a megyei önkormányzat kötelező feladata volt a
kéményseprő ipari közszolgáltatás megszervezése. Nagyon sok település élt azzal a
lehetőséggel, hogy ezt magára vállalta, mint ahogy Szegvár is. Változás a törvényben
az, hogy a megyei önkormányzattól elvették ezt a kötelező feladatot, és az egész
megyére kiterjedően a megyeszékhely város önkormányzata lett a feladat címzettje,
tehát Szeged város. A települési önkormányzatok az eddigihez hasonlóan
átvállalhatják ezt a közszolgáltatást. A törvényi változás miatt a jogfolytonosság
biztosítása érdekében úgy rendelkeztek, hogy a korábbi átvállalások továbbra is fenn
maradnak, időtartamuk sem változik, így nem kell új eljárást folytatni. Viszont lesz
egy olyan kötelezettségünk, hogy 2013-ban ezt a megállapodást fölül kell vizsgálni.
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, mikor lesz közmeghallgatás?
Gémes László polgármester elmondta, most konkrét választ erre nem tud adni.
Elmondta, a szennyvízhálózat építésével kapcsolatban mindenképpen kell tartani
közmeghallgatást. Azonban meg kell várni a kivitelező szerződés aláírásának
időpontját. A projekt menedzsment képviselője is jelen lesz a fórumon, hogy a
lakossági kérdésekre választ tudjon adni. Konkrétumokat birtokában tájékoztatni
fogja a képviselőket a közmeghallgatás időpontjáról.
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Több előterjesztés a nyílt ülésen nem hangzott el, Gémes László polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Dr. Vigh-Molnár Henriett
Szabó Tibor
képviselő, jkv. hitelesítő

