
Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2013. február 14-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 
 

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  
 
  Gyömbér Ferencné jegyző 
  Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
  Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 
  Csurka Zoltánné óvodavezető 
  Pintér Lászlóné intézményvezető 
  Purgel Nóra intézményvezető 

    
 

 
Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy 5 fő képviselő jelenlétével a képviselő-testületi ülés 
határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, dr. Vigh-Molnár Henriett előre 
jelezte távolmaradását. Bari Tiborné képviselő asszony tudomása szerint beteg.  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 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
10/2013. (II. 14.) 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 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
11/2013. (II.14.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 
 

Határozat 
 

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

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 

 
 

1.) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi  Gémes László  
költségvetése      polgármester 

 
2.) Egyéb előterjesztések 

   
 
 

1./ Napirend 
 

 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette az önkormányzat és intézményei 2013. évi 
költségvetését (2. sz. melléklet). Megkérdezte Márton Rozália gazdálkodási 
osztályvezetőt, van-e kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban?  
 
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, nincs kiegészítenivalója. A 
bizottságok az előterjesztést megtárgyalták. Javasolta, hogy a felmerülő hiány 
összegét működési célú pénzeszköz átvételként építsék a költségvetésbe, mivel 
működési hitel nem tervezhető.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a 2013. évi költségvetés most nem elfogadnia 
kell a képviselő-testületnek, hanem javaslatot tenni a további kidolgozáshoz. Felkérte 
a bizottságok elnökeit ismertessék bizottságuk javaslatát.  
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Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság örvendetesnek tartja, hogy az elmúlt évi működési hitelt kifizette az állam.  
 
Bari Tiborné képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 6 fő. 
 
Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, a bevételi forrás nagyon kevés. Az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság átdolgozásra javasolta a 2013. évi 
költségvetést.  
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetését. Elmondta, 
mindenki tudja, hogy a 2013. évi költségvetés csak és kizárólag a kötelező feladatokat 
tartalmazza. Bizottsági ülésen számon kérte, melyek azok a nem kötelező feladatok, 
amelyeket ezen túl a költségvetés nem tartalmaz. Pl. temetői szolgáltatás, családi 
napközi, orvosi ügyelet, sport támogatás, civil szervezetek támogatása, civil ház, 
tekepálya fenntartása, teleház által biztosított szolgáltatás. Ezek összességében 15-18 
millió forintot tesznek ki. Meg kell célozni a kiadások csökkentését annak érdekében, 
hogy 2013. december 31-én ne legyen az önkormányzatnak működési hitele. 
Megjegyezte, hátrányosan érinti a civil szervezeteket és az itt élő embereket, ha nem 
kapnak önkormányzati támogatást. Bízik a törvénymódosításban. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a 2013. évi költségvetést nem javasolta elfogadásra.  
 
Gémes László polgármester kiegészítésül elmondta, az elmúlt évihez képest nem 
rosszabb a 2013. évi mérleg. Nagy segítséget jelent, hogy az állam átvállalta az 
önkormányzat hitelét. Úgy gondolja, az önkormányzatok támogatását illetően 
változás várható. Kiegészítő javaslatot tett a sport és a civil szervezetek 
támogatásának betervezésére abban az esetben, ha ehhez a feltételek adottak. Úgy 
gondolja, ezzel a vidéki élet minőségének javítását is szolgálná, és más felügyeleti 
szerv pozitívan bírálná ezt a gesztust Szegvár település vonatkozásában.  
 
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, a polgármester javaslatát 
figyelembe véve fogja összeállítani a 2013. évi költségvetést és rendeletet.  
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, a működési hitel most is annyi, mint az elmúlt 
évben volt. A jelenlegi költségvetés nem tartalmazza a nem kötelező feladatokat. 
Véleménye szerint most sincs jobb helyzetben az önkormányzat. Véleménye szerint 
el kell gondolkodni, hogy az önkormányzat milyen szervezeteket támogat. Pénzügyi 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem kötelező feladat az orvosi ügyelet 
támogatása. Javasolja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyaljon a 
háziorvosokkal az ügyelettel és rendelési idővel kapcsolatban.  
 
Gémes László polgármester elmondta, már tárgyalt a háziorvosokkal. Az orvosok  
elmondták, ingyen nem fognak rendelni. 
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Szabó Tibor képviselő elmondta, meg kell jelentetni az újságban, hogy az orvosok 
ingyen nem vállalják az ügyeletet, az önkormányzat viszont erre nem kap 
támogatást.  
          
Gémes László polgármester elmondta, tévéadásban ezt már látták, hallották a 
lakosok. Polgármesterként nyilatkozott arról, hogy az önkormányzat nem kap 
finanszírozást a feladatellátásra. Az orvosok is nyilatkoztak a média előtt és 
elmondták, hogy rendelési időn túl is fogadják a betegeket. Ezzel kapcsolatban  
lakossági észrevételt több, mint egy hónapja nem is tettek. Hozzátette, mindig 
vannak olyan emberek – más területen is – akik elégedetlenségüket fejezik ki.  
 

 

Bari Tiborné képviselő megkérdezte, hogy a rendelési napokon lehet-e változtatni? 
   
 
Gémes László polgármester elmondta, elvileg lehetséges, hozzátette, úgy kell 
rendelniük, ahogy az ÁNTSZ megadja az engedélyt. Az orvosnak kell kérnie a 
rendelési napok változtatását.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, a lakosok azt mondják, hogy a képviselő-testület 
döntött így. Megjegyezte, az orvosok nem fizetnek bérleti díjat az épület 
használatáért. Véleménye szerint nem lehet kivételezni.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a jegyző asszonnyal felkeresték a 
háziorvosokat, elmondták, hogy január 1-jétől az önkormányzat nem tudja 
finanszírozni a délutáni rendelést. Az orvosok azt mondták, hogy akkor nem 
rendelnek tovább. Hozzátette, a rezsiköltséget fizetik az orvosok.  
 
Tóth Péter képviselő javasolta, hogy beszéljenek még egyszer az orvosokkal. 
 
Gémes László polgármester elmondta, tehet egy próbát, de az orvosok ugyanazt  
fogják válaszolni. 
 
Gyömbér Ferencné jegyző megjegyezte, a családi napközi működését is évek óta 
támogatta az önkormányzat. Sok szülő ezt nem is tudta.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért az önkormányzat és intézményei 
2013. évi költségvetésének átdolgozásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
 
12/2013. (II.14.) KT. 
 
Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetése. 
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Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetése 
c. előterjesztést.  Az elkészült munkaanyagot alkalmasnak találta arra, 
hogy a végleges költségvetést ez alapján készítsék el. 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ülésen 
elhangzott kiegészítések figyelembevételével készítse el az 
önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetését és azt terjessze 
elő elfogadás végett a 2013. február 28-i rendkívüli ülésen. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.  

 
 
 

2./ Napirend 
 

 EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét (3. sz. melléklet). Az anyagot a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Átadta a szót Szabó Tibor 
bizottsági elnöknek. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
Kérdés, vélemény az írásos anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki Szegvár Nagyközségi Önkormányzat közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az írásos előterjesztés alapján elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
13/2013. (II.14.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat rövid- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terve. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, 
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valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) 
bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából 
2013-2017. évekre vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási tervét és 
a 2013-2023. évekre vonatkozó hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét a határozat melléklete szerint fogadja el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
vagyonáról szóló rendelet tervezetet (4. sz. melléklet). Átadta a szót Szabó Tibor 
bizottsági elnöknek. 
 
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
vagyonáról szóló rendelet tervezetet. 
 
Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
vagyonáról szóló rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta  
 

 
1/2013. (II.14.) 

 
Önkormányzati rendeletét 

 
az 
 

 Önkormányzat vagyonáról 
 
 
A döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a kulturális közfoglalkoztatásról szóló 
írásos anyagot (5. sz. melléklet). Felkérte Szabó Tibor bizottsági elnököt, ismertesse a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a kulturális közfoglalkoztatásra vonatkozó 
írásos anyagot. 
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Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az Egyesített 
Közművelődési és Muzeális Intézmény a kulturális közfoglalkoztatási programhoz 
csatlakozzon és 3 fő egy éves foglalkoztatására benyújthassa pályázatát, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
 
14/2013. (II.14.) KT. 
 
Tárgy: Kulturális közfoglalkoztatás.  
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény a 
kulturális közfoglalkoztatási programhoz csatlakozzon és 3 fő egy 
éves foglalkoztatására benyújthassa pályázatát.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália 
gazdálkodási osztályvezető, Purgel Nóra intézményvezető, 
Kerekesné Bovatsek Ágnes könyvtáros. 

 
 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a könyvtári szolgáltatások árának 
változására vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). Átadta a szót Szabó Tibor 
bizottsági elnöknek.  
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a könyvtári szolgáltatások árának változására 
vonatkozó írásos előterjesztést. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a könyvtári szolgáltatások árának változását 
az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
 
15/2013. (II.14.) KT. 
 
Tárgy: Szolgáltatások árának meghatározása a Községi Könyvtárban 
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Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató 

Tér helyszínén lévő Községi Könyvtár szolgáltatásainak díját az alábbiak szerint határozta 

meg:   

 

          

      

Fénymásolás: A/4-es 1 oldalas  10,- Ft 

  A/4-es 2 oldalas  15,- Ft 

  A/3-as 1 oldalas  20,- Ft 

  A/3-as 2 oldalas  30,- Ft 

Internet-használat (1 óra)  120,- Ft 

Számítógép-használat (1 óra)             120,- Ft 

Nyomtatás: (szöveg) 1 oldal  20,- Ft 

 (kép) 1 oldal  30,- Ft  

Szövegszerkesztés (1 oldal)   150,- Ft    

Szkennelés     30,- Ft 

Laminálás: A/5    50,- Ft 

        A/4   100,- Ft 

        A/3   200,- Ft.  

 

 

A képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a jelen határozattal 

elfogadott díjakat 2013. február 15. napjától beszedje. 

 

A jelen határozat elfogadásával „A könyvtári szolgáltatások díjának módosítása” tárgyú, 

82/2008. (IV. 24.) KT. számú határozat hatályát veszti.  

(A fenti díjtételek a 82/2008. (IV. 24.) KT. határozattal egységes szerkezetben tartalmazzák a 

díjakat.)    

  

A határozatot kapja: Purgel Nóra intézményvezető, Márton Rozália gazdálkodási 

osztályvezető, Kerekesné Bovatsek Ágnes könyvtáros. 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény és 
a Szélmalom belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapítására vonatkozó írásos 
anyagot (7. sz. melléklet).  
 
A képviselő-testület néhány javítást javasolt eszközölni: egész jegy helyett teljes áru, 
családi jegynél … Ft/család.  
 
Purgel Nóra intézményvezető megkérdezte, szerepeltesse-e az anyagban, hogy a 
szegvári gyerekeknek ingyenes a belépő?  
 
Gémes László polgármester elmondta, az intézményvezető hatáskörébe tartozik, 
hogy szegvári gyerekeknek ingyenes legyen a belépő. 
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Gémes László polgármester kérte, aki a Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény és a 
Szélmalom belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapítására vonatkozó írásos 
anyagot az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
16/2013. (II.14.) KT. 
 
Tárgy: Szolgáltatások árának meghatározása a Jaksa János helytörténeti 
Gyűjteményben és a Szélmalomban. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Jaksa János Helytörténeti 
Gyűjteményben és a Szélmalomban az alábbi belépőjegy árakat és szolgáltatási 
díjakat határozta meg. 
 
 
Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény:                                     Szélmalom: 
 

Belépőjegy:      Belépőjegy: 
 teljes árú: 400.-/fő     teljes árú: 200.-/fő 
 kedvezményes (diák): 200.-/fő   kedvezményes( diák): 150.-/fő 
 családi: 600.-/család    családi: 500.-/család 

diákcsoport: 100.-/fő    diákcsoport: 100.-/fő 
nyugdíjas: 100.-/fő     nyugdíjas: 100.-/fő 

  
 múzeumpedagógiai foglalkozás: 200.-/fő 

tárlatvezetés: 1500.-/alkalom   tárlatvezetés: 1000.-/alkalom 
fotójegy: 1000.-/alkalom    fotójegy: 1000.-/alkalom 

 videójegy: 1000.-/alkalom    videójegy: 1000.-/alkalom 
esküvői fotózás: 2000.-/alkalom 
 

A fenti összegek bruttó árak. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a jelen határozattal 

elfogadott díjakat 2013. február 15. napjától beszedje. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak  belépését 
ingyenes biztosítsa mindkét kiállítóhelyre.  
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália gazdálkodási 
osztályvezető, Purgel Nóra intézményvezető 
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Gémes László polgármester előterjesztette a döntés projektmenedzsment beszerzési 
eljárásról szóló írásos anyagot (8. sz. melléklet).  
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy ajánlattevő nyertes a 
DeMaximus Kft. (Szeged, Fonógyári út 10. I/5. sz.) legyen, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
17/2013. (II.14.) KT. 
 
Tárgy: „Ivóvízminőség-javító program Szegváron” projektmenedzsment  
kiválasztása 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-
1.3.0-09/11-2012-0029-es azonosítószámú „Ivóvízminőség-javító 
program Szegváron” című pályázat projektmenedzsment 
tevékenység teljes körű ellátása tárgyában indíott beszerzési eljárás 
során a Bíráló Bizottság döntését az alábbiak szerint erősíti meg: 
 

1. A beérkezett 3 árajánlatból: 
a) NOS Szeged Kft. ( 6720 Szeged, Arany J. u. 7.)ajánlatát érvényesnek 
tekinti. 
b) DeMaximus Kft. (6728 Szeged, Fonógyári út 10. 1. emelet 5.) 
ajánlatát érvényesnek tekinti. 
c)BSC Hungary Kft. (6721 Szeged, Tisza L. krt. 23. I/3.) érvényesnek 
tekinti. 
 

2. A beszerzési eljárásban hiánypótlás elrendelésére nem került sor. 
 

3. Az árajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás 
volt, az ajánlattevők vonatkozásában a hirdetmény nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárás nyertese a DeMaximus Kft. ( 6728 Szeged, 
Fonógyári út. 10. I/3.) nettó 4.980.000,- Ft ajánlatával. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália 
gazd. osztályezető, Csernákné Bába Eszter kabinet munkatárs. 
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Gémes László polgármester előterjesztette az „Ivóvízminőség-javító projekt 
Szegváron” című projekt keretében FIDIC műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó 
írásos anyagot (9. sz. melléklet). Átadta a szót Szabó Tibor bizottsági elnöknek. 
 
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 
Tisza Mérnöki Iroda (Szeged) ajánlatát javasolta elfogadásra. 
 
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy az „Ivóvízminőség-javító 
projekt Szegváron” című projekt keretében FIDIC műszaki ellenőr a Tisza Mérnöki 
Iroda (Szeged) legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
18/2013. (II.14.) KT. 
 
Tárgy: „Ivóvízminőség-javító program Szegváron” FIDIC műszaki ellenőr 
kiválasztása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0-
09/11-2012-0029-es azonosítószámú „Ivóvízminőség-javító program 
Szegváron” című pályázat FIDIC műszaki ellenőri tevékenység teljes 
körű ellátása tárgyában indított beszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság 
döntését az alábbiak szerint erősíti meg: 
 

4. A beérkezett 3 árajánlatból: 
a) Hordalék Mrnöki Iroda Kft. ( 6800 Hódmezővásárhely, Garzó I. u. 
9..)ajánlatát érvényesnek tekinti. 
b) Folyammérnöki Tanácsadó Iroda (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay 
Gy. u. 24/a..) ajánlatát érvényesnek tekinti. 
c)Tisza Mérnöki Iroda (6723 Szeged, József A. sgt. 142/b.) ajánlatát 
érvényesnek tekinti. 
 

5. A beszerzési eljárásban hiánypótlás elrendelésére nem került sor. 
 

6. Az árajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás 
volt, az ajánlattevők vonatkozásában a hirdetmény nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárás nyertese a Tisza Mérnöki Iroda (6723 Szeged, József 
A. sgt. 142/b.) nettó 5.980.000,- Ft ajánlatával. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália gazd. 
osztályvezető, Csernákné Bába Eszter kabinet munkatárs. 
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Gémes László polgármester előterjesztette a szociális célú tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet (10. sz. melléklet). Elmondta, 
Szegvár 92 m3 vissza nem térítendő tűzifa támogatásban részesült. A támogatási 
összegen felül 2000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrészt vállalása szükséges, valamint 
a településre szállítás költségét és a rászorultakhoz történő kiszállítás költségét 
önkormányzatunknak kell fedeznie. A támogatás feltétele, hogy a települési 
önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit 
rendeletben határozza meg, melyet az elszámoláshoz csatolni kell.  
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, honnan való a fa? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a fa közeli erdészettől való.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Szociális célú tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta  
 

 
2/2013. (II.14.) 

 
Önkormányzati rendeletét 

a 
szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 
A döntéshozatalban 6 fő vett részt.  
 
Tóth Péter képviselő rákérdezett az önkormányzati bérlakások felújítására és a 
benzinkút megépítésére. 
 
Gémes László polgármester elmondta, a felújítást nem kezdték meg, lassan lejár   a 
Z-Vino Kft-vel kötött szerződés. A benzinkút nyitására több időpontot is megjelölt a 
vállalkozó. Az épület már szinte teljesen készen áll. A vállalkozót nem lehet kötelezni 
vállalkozása üzemeltetésére, jogi úton sem tehet semmit az önkormányzat.  
 
Szabó Tibor képviselő elmondta, a képviselő-testület november 29-én hozott egy 
határozatot a járási hivatal állományába átkerülő köztisztviselők 1 havi bérnek 
megfelelő jutalmazására. Megkérdezte, a határozatban foglaltakat mikor hajtják 
végre?  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a dolgozók jutalmazása a munkáltató jogkör 
gyakorlójának a hatásköre. Elmondta, hosszú évek óta nem került sor jutalmazásra 
sem a hivatalban, sem az intézményekben. Miután megvizsgálták a jutalmazás 
bérmegtakarításból történő lehetőségét, kezdeményezte, hogy a polgármesteri 
hivatala minden dolgozója részesüljön abból. Elmondta, maximálisan elismeri a 
dolgozók munkáját, ugyanakkor jelentős terhet jelent az itt maradóknak a plussz 
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feladatok ellátása. Úgy ítélte meg, akkor jár el igazságosan, ha valamennyi 
köztisztviselő részesül a bérmegtakarításból jutalomban.   
 
Szabó Tibor elnök elmondta, nincs kifogása az ellen, hogy elismerést kaptak a 
hivatal dolgozói. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén meghatározták, 
hogy hitelből fizetik ki a 3 dolgozónak a jutalmat. Hiányolta, hogy a munkáltató nem 
tájékoztatta a bizottságot a határozat végrehajtásáról. A járási hivatalhoz átkerült 
egyik dolgozótól hallotta, hogy a bizottság által javasolt jutalmat nem kapták meg 
annak ellenére, hogy a Pénzügyi Bizottság arra javaslatot tett.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a jegyző a képviselő-testület döntését mindig 
végrehajtotta és a jövőben is végre fogja hajtani a törvényesség keretein belül. 
Helyesnek tartotta a jegyző asszony döntését, miszerint nem csak a járáshoz átkerülő 
3 dolgozót jutalmazta, hanem az itt maradó dolgozókat is. Az önkormányzat szűkös 
anyagi helyzetére tekintettel, nem volt mód arra, hogy egyhavi bért kapjon a 3 
dolgozó. Hangsúlyozta, jutalmat kaptak a dolgozók, forrásként bérmegtakarítás lett 
megjelölve. Eddig sem volt gyakorlat, hogy minden egyes határozat végrehajtásáról 
külön tájékoztatást kapjon a képviselő-testületet. Természetesen, ha rákérdeznek a 
testületi tagok, bármikor készséggel válaszol. 
 
 
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 
 
 
 

Lukács Istvánné     R. Nagy Mihály 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 


