Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. december 13-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
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető
Gyömbér Ferenc ügyvezető
Csurka Zoltánné óvodavezető
Döbrőssy István Szentesi Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője

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 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.
190/2012. (XII. 13.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály
képviselőket bízta meg.
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Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat (1.
sz. melléklet). A napirendi pontok megváltoztatására módosító javaslat nem
hangzott el, ezért kérte annak elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
191/2012. (XII.13.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. évi Munkaterve

Gémes László
polgármester

2./ Egyéb előterjesztések

1./ Napirend
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. évi Munkaterve

Gémes László polgármester előterjesztette a képviselő-testület 2013. évi munkatervét
(2. sz. melléklet). Megkérdezte a képviselő-testületet, egyet ért-e az írásos anyaggal,
van-e kiegészítenivaló?
Szabó Tibor képviselő javasolta, hogy a májusi testületi ülésre vegyék fel napirendbe
a Forray Máté Általános Iskola 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Gémes László polgármester elmondta, az iskola 2013-tól állami fenntartásba kerül,
beszámolási kötelezettségük az önkormányzathoz nincs. A képviselő-testület
tájékoztatót kérhet az iskola igazgatójától.
Kérte, aki Szabó Tibor javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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192/2012. (XII.13.) KT.
Tárgy: A képviselő-testület 2013. évi Munkaterve
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi
munkatervét megtárgyalta, és az alábbi kiegészítéssel elfogadta:
A képviselő-testület 2013. május 30-án tartandó ülésén 2./ napirendi
pontként megtárgyalja a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2012. évi munkájáról szóló
tájékoztatót.
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon az
elfogadott munkaterv SZMSZ-ben meghatározott módon történő
kihirdetéséről, valamint az érintetteknek történő megküldéséről.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferencné jegyző és általa az érintettek.

2./ Napirend
Egyéb előterjesztések

Gémes László polgármester előterjesztette a köznevelési intézmények
fenntartásához való hozzájárulásról szóló írásos anyagot (3. sz. melléklet).
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye?
Tóth Péter képviselő véleményként elmondta, vajon elfogadja-e az állam a most
meghatározott rezsiköltségeket? Úgy tudja, hogy a gáz almérő még nincs kiépítve a
konyhában.
Gémes László polgármester elmondta, úgy tudja, már csak a gázra nincs kiépítve az
almérő. Ha így nem fogadják el, akkor majd kiépíti az állam. Elmondta, jól döntött a
képviselő-testület, hogy a konyha üzemeltetését vállalkozásba adta. Az
önkormányzat feladata maradt a gyermekétkeztetés biztosítása.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
193/2012. (XII.13.) KT.
Tárgy: Köznevelési intézmények fenntartásához való hozzájárulás.
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Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a közoktatási intézménye, a Forray Máté Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény saját fenntartására
vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
A képviselő-testület elfogadja a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma
Oktatásért Felelős Miniszter által megállapított, 2013. január 1-je és
2015. augusztus 31-e közötti időszakra megfizetendő havi
hozzájárulás összegét, 3.118 eFt-ot, ezzel az Nkt. 76. §-ában
meghatározott jogok és kötelezettségek a felmentési kérelem
elfogadásával nem Szegvár Nagyközség Önkormányzatát terhelik.
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési
kondícióit pontosan nem ismeri, a jelenlegi prognózisok alapján
bevételei nem nyújtanak fedezetet a várható kiadásokhoz, ezért
aggályát fejezi ki e magas hozzájárulási összeg miatt.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Államkincstár,
Molnárné Tóth Györgyi Tankerületi Igazgató, Bertnáth Ildikó iskola
igazgató.

Gémes László polgármester előterjesztette a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló megállapodást (4. sz. melléklet).
Szabó Tibor képviselő megjegyezte, a megállapodásban az adatok üresen állnak.
Megkérdezte, a jelenleg státuszban lévő pedagógust és többi dolgozót átveszik?
Gémes László polgármester elmondta, a 39 fős létszámban mindenki benne van.
Mindenkit átvesznek.
Több kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem volt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
194/2012. (XII.13.) KT.
Tárgy: Köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről szóló megállapodás.
Határozat
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Szegvár
nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám
átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást
jóváhagyta.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírásával és a megállapodás elválaszthatatlan részét képező
mellékletek elkészítésével.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Bernáth Ildikó iskola igazgató, Márton Rozália gazdálkodási
osztályvezető, Molnárné Tóth Györgyi tankerületi igazgató.

Gémes László polgármester előterjesztette a könyvtárellátási szolgáltatás
megállapodásával kapcsolatos írásos anyagot (5. sz. melléklet). Kérdés, vélemény a
képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, az írásos előterjesztést elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
195/2012. (XII.13.) KT.
Tárgy: Könyvtárellátási szolgáltatás megállapodás.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.
november 29-én megtartott ülésén a 164/2012. (XI. 29.) Kt.
határozatával úgy döntött, hogy a települési könyvtári ellátást a
megyei könyvtár, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti 2013. január 1. napjától.
A képviselő-testület a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására
vonatkozó megállapodást jelen határozat melléklete szerint elfogadja,
felhatalmazza Gémes László polgármestert annak aláírására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, EKMI vezetője, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Szeged.
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Gémes László polgármester előterjesztette az Árpádhalom község kérelme közös
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. Kérte, aki a
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
196/2012. (XII.13.) KT.
Tárgy: Árpádhalom község kérelme közös önkormányzati hivatal létrehozására.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta Árpádhalom Községi Önkormányzat Képviselőtestületének megkeresését a közös önkormányzati hivatal 2013. január
1. napjától való létrehozására vonatkozóan és az alábbi döntést hozta:
A
képviselő-testület
szolidáris
Árpádhalom
Község
Önkormányzatával, de jelenlegi költségvetési kondíciók ismeretében
nem támogatja a közös önkormányzati hivatal létrehozását 2013.
január 1. napjától Árpádhalom Község Önkormányzatával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester Szegvár, Szarka
Attila polgármester Árpádhalom, Gyömbér Ferencné jegyző.

Gémes László polgármester szóban ismertette a törlesztési célú támogatás
igénylésére vonatkozó lehetőséget. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel nem
hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
197/2012. (XII.13.) KT.
Tárgy: Törlesztési célú támogatás igénylése.
Határozat
1./ A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
76/C §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt
feltételekkel tartozási megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által
biztosított, egyszeri vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon
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adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
2./ A képviselő-testület kijelenti,
adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

hogy

2012.

december

12-én

3./ A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1./ pontban megjelölt
adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az
önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek)
kölcsönnyújtóknak.
4./ A képviselő-testület
önkormányzat nevében:

felhatalmazza

a

polgármestert,

hogy

az

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja.
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat
a Magyar Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat, egyéb dokumentumokat.
c.) a költségvetési törvény 76/C. § /10/ bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős
miniszter kezdeményezi.
5./ A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten
a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.
6./ A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az
önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat,
információkat megismerje és kezelje.
Felelős: Gémes László polgármester
Határidő: 2012. december 17.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezet, Magyar Államkincstár.
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Gémes László polgármester köszöntötte Döbrőssy Istvánt, a Szentesi Városi
Szolgáltató Kft ügyvezető igazgatóját.
Döbrőssy István ügyvezető igazgató köszöntötte a képviselő-testület tagjait,
elmondta, a Parlament júliusban elfogadta a kéményseprő-ipari szolgáltatásról szóló
törvényt. A végrehajtási rendeleteket közzétették. A rendelet szerint az
önkormányzatoknak meg kell állapítani az egységnyi munka díját. A rendelet szerint
4000 Ft az egységnyi munkadíj, ettől legfeljebb 20 %-kal lehet eltérni. A Kormány
meghatározza azt is, hogy 1 kémény ellenőrzésére, tisztítására mennyi időt lehet
ráfordítani. A rendelettervezet szerint az egységnyi munkadíj tekintetében 3.200 Fttal számoltak. A törvény azt is előírja, hogy az önkormányzatoknak önkormányzati
rendeletet kell alkotni a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, ehhez a Szentes
Városi Szolgáltató Kft. segítséget nyújtott. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról,
hogy 2014-től új feladatokat is el kell végezniük. Így a bekötőidomok, vagyis
kályhacsövek tisztítását. Ezért 2013-ban felméréseket kell végezniük. A
gázkészülékeknél folyóméterben kell nyilvántartani a füstcső hosszát. Ezeknek a
feladatoknak az elvégzéséhez munkaidőket rendelnek. 2015. évtől vizsgálniuk kell
gázkészülékek esetében a füstgáz kibocsátását. A plussz feladatok elvégzésének
következménye, hogy a szolgáltatási díjak emelkedni fognak.
Lényeges változás, hogy a műszaki felülvizsgálatot az eddigi 4 év helyett évente el
kell végezni.
Gémes László polgármester megköszönte a tájékoztatást és Döbrőssy István
ügyvezető igazgató jelenlétét.
Tóth Péter képviselő megjegyezte, lényegesen emelkedni fog a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás díja.
Gémes László polgármester kérte, aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta

24/2012. (XII.13.) Önkormányzati rendeletét
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Lukács Istvánné képviselő elmondta, Bernáth Ildikó iskola igazgató megkérte, hogy
nevében mondjon köszönetet a képviselő-testületnek, valamint az Oktatási,
Kulturális és Egészségügyi Bizottságnak mindazért, amivel az iskolát támogatták.
Elmondta, az iskola állam részére történő átadása megtörtént, ahol jelen volt a leendő
járási hivatal vezetője, a tankerült felügyelője és helyettese.
Tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy december 21-én karácsonyváró ünnepséget
tartanak, melyre a tisztelt képviselő-testületet meghívja.
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Gémes László polgármester megköszönte a tájékoztatást. Köszönetet mondott a
maga, a képviselő-testület és a diákok nevében a pedagógusoknak és az iskola
valamennyi dolgozójának az iskolában végzett munkájukért. Bízik abban, hogy
mivel az iskolának nem az önkormányzat lesz a fenntartója, a gyermekek és a szülők
nem éreznek majd semmiféle hátrányt. Elmondta, a kapcsolatot polgármesterként
továbbra is fogja tartani az intézménnyel.
Tóth Péter képviselő elmondta, sok lakos megkereste azzal, hogy a belterületi utak
jegesek voltak, sok helyen nem volt eltakarítva a hó. Sok helyen életveszélyes volt a
közlekedés. Kérte, hogy erre jobban figyeljenek oda.
Gémes László polgármester elmondta, lényegében nem sok hó esett. Az átjárók és
lejtők jelenleg is le vannak szórva, aszfaltig nem tudják letakarítani a jeget. Az autók
letapossák a havat, ez minden évben megfigyelhető. Nagyobb hótakaró esetén
mindig járnak a hódúrók. Felhívta a figyelmet a biztonságos közlekedésre.
Elmondta, hogy 2013-ben a vízművet más fogja üzemeltetni. A korábbi évek
gyakorlata az volt, hogy a vízmű árbevételéből a Falufejlesztő és Üzemeltető Kft.
fejlesztési keretet képzett. A szennyvízberuházás és az összes többi beruházás
kapcsán indokolt lenne gépek, eszközök beszerzése. Kéri, hogy ehhez a képviselőtestület járuljon hozzá.
Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
198/2012. (XII.13.) KT.
Tárgy: Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT.
kérelme tartalék felhasználására.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit KFT. ügyvezetőjének kérelmét és az alábbi döntést hozta:
Szegvár Nagyközség Önkormányzata és a Szegvári falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött, a
községi vízmű üzemeltetésére vonatkozó Vagyonkezelési szerződés
III. rész 5. pontja alapján a Képviselő-testület engedélyezi a 2012.
december 31-én fennálló tartalék felhasználását gépek beszerzésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és az ügyvezetőt,
hogy a beszerzésekről egyeztessenek.
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A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Gyömbér
Ferenc ügyvezető, Márton Rozália gazd. osztályvezető.

Csurka Zoltánné óvodavezető tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy
megkezdték az óvodában a sószoba kiépítését. Köszönetet mondott a Falufejlesztő és
Üzemeltető Kft-nek a segítségét, valamint a képviselő-testület támogatását.
Elmondta, a sót Parajd községből fogják hozni, terveik szerint már január végén
birtokba is vehetik a gyermekek a sószobát.
Gémes László polgármester megköszönte Csurka Zoltánné tájékoztatását.
Mivel több kérdés, hozzászólás az ülésen nem hangzott el, Gémes László
polgármester megköszönte az aktív részvételt, békés, áldott ünnepeket kívánt és az
ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Lukács Istvánné
R. Nagy Mihály
képviselő, jkv. hitelesítő

