Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
Határné Bottyán Erika képviselő
Lukács Istvánné alpolgármester
Puskásné Halál Ágnes képviselő
Tóth Péter képviselő
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:
Gyömbér Ferencné jegyző

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülésen 6 fő képviselő jelent meg, Tóth Péter
képviselő később érkezik. A képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést
megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv
hitelesítésére felkérte Döbrőssyné dr. Seres Ilona és dr. Vigh-Molnár Henriett
képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen
döntéshozatalban 6 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

18/2015. (III.12.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Döbrőssyné dr. Seres Ilona és dr.
Vigh-Molnár Henriett képviselőket bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat (1. sz.
melléklet). Mivel annak módosítására javaslat nem hangzott el, kérte elfogadását.
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A képviselő-testület 6 igen
döntéshozatalban 6 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

19/2015. (III.12.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1.) Megállapodás módosítása a szegvári I. számú
fogorvosi körzet működtetésére

Gémes László
polgármester

2.) Szegvári II. számú fogorvosi körzet működtetése

Gémes László
polgármester

3.) 10/2015. (II.12.) KT. határozat módosítása

Gémes László
polgármester

4.) Egyéb előterjesztés

1./ Napirend
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA A SZEGVÁRI I. SZÁMÚ FOGORVOSI
KÖRZET MŰKÖDTETÉSÉRE
Gémes László polgármester előterjesztette a szegvári I. számú fogorvosi körzet
működtetésére vonatkozó megállapodás módosítását (2. sz. melléklet). Megkérdezte,
van-e valakinek kérdése, hozzászólása az írásos anyaggal kapcsolatban?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, a szerződésbe bele kellene foglalni
azt, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak. Az előterjesztésben
hivatkozott 2000. évi II. törvény 2/B. pontja az ügyeletben történő részvételre
vonatkozó rendelkezésekre is hivatkozik. Véleménye szerint ez nincs benne az
eredeti megállapodásban. Hiányolja az azonosító kódok feltüntetését. A határozati
javaslatban javítani kell az első mondatot azzal, hogy az önkormányzat képviselőtestülete „közös megegyezéssel” módosítja a megállapodást. A Szentesi Városi
Bíróság kifejezést Szentes Járási Bíróság elnevezésre kell javítani. A határozati
javaslat első mondatában a zárójeles rész helyesen: „2012. március 1. napjától
hatályos”. Keveredik, hogy mikor kivel van köve a szerződés, illetve a megállapodás.
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Szerinte ezt a megállapodást dr. Pálmai Ildikó nem, mint fogorvos írja alá, hanem,
mint a Bt. képviselője. Hozzátette, egyik helyen a doktornő neve szerepel, másik
helyen az Ikó-Dent Bt. Az anyagot át kellene dolgozni, hogy a megállapodás pontos
legyen. Az ügyeletre vonatkozó rendelkezéseket bele kell venni a megállapodásba.
Ennek utána kell nézni. Nem tudja, hogy van-e erre vonatkozó törvény? Javasolta,
hogy a megállapodás módosításának tárgyalását a testület vegye le napirendről.
Tóth Péter képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 7 fő.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó
megállapodást korábban is minden esetben a képviselő-testület fogadta el.
Ügyeletben a fogorvosoknak nem kell részt venniük. Kérte a képviselő-testületet, a
fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás megtárgyalását ne vegye le
napirendről, most döntsön annak elfogadásáról. A doktornő a Bt. keretében látja el a
feladatot, de őt meg kell jelölni, mint a szolgáltatást nyújtó fogorvost. Praxisjoga Dr.
Pálmai Ildikó fogorvosnak van, nem a Bt-nek. Javasolta a képviselő asszony által
felvetett módosítások átvezetését a határozati javaslaton.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, egyik megállapodás az egyik
körzetre, másik a másikra vonatkozik.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a doktornőnek egy praxisjoga van, egy
nyilvántartási száma van. Ő, mint helyettesítő fog itt dolgozni, tehát a megállapodás
csak a helyettesítésre vonatkozik. Nem arról van szó, hogy praxisra köt az
önkormányzat szerződést. Ismertette a rendelési idő meghatározását. Elmondta,
fogorvosi ügyelet Szegváron és Szentesen sincs. Háziorvosok esetében ki kell térni a
megállapodásban az ügyeletre, míg a fogorvosok esetében ez nem releváns.
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő ismertette a jogszabályt a fogorvosok ügyeletére
vonatkozóan.
Gémes László polgármester elmondta, a megállapodás arra az időszakra szól, amíg a
II. számú fogorvosi körzet ellátására nincs másik orvos. Erre az időszakra dr. Pálmai
Ildikó helyettesítő orvosként működteti a praxist, amire az Önkormányzat kér
működési engedélyt.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, és, ha a II. sz. körzetre
jelentkezik egy orvos?
Gémes László polgármester elmondta, ha a II. sz. fogorvosi körzet ellátására
jelentkezik egy orvos, akkor megszűnik a helyettesítés.
Kérte, aki a Szegvári I. fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodásmódosítást az ülésen elhangzott szóbeli változtatásokkal elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A
döntéshozatalban 7 fő vett részt.
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20/2015. (III.12.) KT.
Tárgy: Megállapodás-módosítás a Szegvári I. fogorvosi körzet működtetésére.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ikó-Dent Fogászati Ellátást
Biztosító Betéti Társasággal (Székhelye: Szentes, Kodály Z. u. 6.) az egészségügyi alapellátás
biztosítására vonatkozó, területi ellátási kötelezettséggel bíró, vegyes praxis működtetésére
vonatkozó ( 2012. március 1. napjától hatályos) Megállapodást - közös megegyezéssel - az
alábbiak szerint módosítja:

Megállapodás
1./ Szerződő felek:
egyrészről: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat (képviseletében
Gémes László polgármester) Szegvár, Szabadság tér 2. továbbiakban Megbízó.
másrészről: Ikó-Dent Fogászati Ellátást Biztosító Betéti Társaság
(Rövid név: Ikó-Dent Bt.)
Székhelye: 6600. Szentes, Kodály Z. u. 6.
A szolgáltatást nyújtó fogorvos neve: Dr. Pálmai Ildikó
Orvosok Országos Nyilvántartási száma:
Népegészségügyi Intézet engedély száma: VI-R-042/03628-2/2012.
Bélyegző száma: 50630
Lakáscíme: 6600. Szentes, Kodály Z. u. 6.
Rendelő címe: 6635. Szegvár, Hunyadi J. u. 2.
mint megbízott, továbbiakban Megbízott.
2./ Szerződő felek a Szegváron, 2012. január 23. napján megkötött, Szegvár összevont I.
számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó Megállapodást az alábbiak szerint
módosítják:
A./ A Megállapodás 4./ pontját az alábbi g./ és h./ pontokkal egészíti ki:
Dr. Pálmai Ildikó szolgáltatást nyújtó orvos:
g./ vállalja, hogy a jogszabályoknak megfelelő végzettségű asszisztenst foglalkoztatja.
h./ kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi rendelési időben fogadja a betegeket:
páros hét:
minden napján:
páratlan hét: hétfőtől-csütörtökig:
pénteken:

7.30 - 10.30 óráig
14.00 - 17.00 óráig,
7.30 – 10.30 óráig.

B./ A Megállapodás 11./ pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki:

5

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért kár esetén az önkormányzat
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerinti összeget veszi
figyelembe.
C./ A Megállapodás 15./ pontja második bekezdésében a felmondási idő 6 hónapra módosul.
3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a megállapodás egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Szegvár, 2015. március 13.

Gémes László
polgármester, megbízó

Dr. Pálmai Ildikó
fogorvos, Ikó-Dent Bt. képviselője,
megbízott

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, Ikó-Dent Bt.
Dr. Pálmai Ildikó fogorvos, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.

2./ Napirend
SZEGVÁRI II. SZÁMÚ FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári II. sz. fogorvosi körzet
működtetésére vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet).
Gyömbér Ferencné jegyző ismertette a rendelési időt.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, dr. Szabó András fogorvos élni
kíván a felmondási idővel, vagy csak bejelentette, hogy nem fog Szegváron rendelni?
Ismertette a törvény ide vonatkozó rendelkezését.
Gémes László polgármester elmondta, dr. Szabó András az elmúlt év novemberében
bejelentette, hogy el kíván menni Szegvárról. Akkor úgy döntött a képviselő-testület,
hogy pályázatot ír ki az állás betöltésére. Sajnos érdemi pályázó nem lett, ezért kérjük
fel Pálmai doktornőt a helyettesítésre. Működési engedélye az Önkormányzatnak
lesz erre a körzetre.
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, kezdeményezni kell a működési
engedély kiadását. A megállapodásban úgy szerepel, hogy rendelkezünk
határozatlan idejű működési engedéllyel. Ez még így nem igaz, reméli, hogy így lesz.
Elmondta, a határozati javaslat 1./ pontjában a „Megállapodás felbontásával” helyett
„Megállapodás megszüntetésével” kifejezés szerepeljen.
Mi történik akkor, ha nem kapjuk meg a működési engedélyt a szerződés megkötése
ellenére?
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, először a megállapodást a képviselőtestületnek el kell fogadni, ez is feltétele a működési engedély kiadásának.
Gémes László polgármester elmondta, a háziorvosokra is ez vonatkozik. Csak akkor
kapja meg a működési engedélyt, ha már megkötött szerződése van.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, fűtési díjat nem kell fizetni erre
a körzetre? Nincs benne minden a megállapodásban, amit a törvény előír.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, ez a megállapodás kiegészíti a doktornő alap
megállapodását. Ez már korábban is így volt elfogadva. A doktornőnek egy
praxisjoga van, ő, mint helyettesítőként fog dolgozni a II. sz. körzetben. A rendelési
ideje erre a körzetre heti 10 óra lesz.
Gémes László polgármester elmondta, az önkormányzat helyettesítő orvosként
működteti ezt a praxist. Amennyiben a II. sz. fogorvosi körzet működtetésére
jelentkezik egy orvos, a helyettesítést azonnal megszüntetjük vele.
Több hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki a II. sz. fogorvosi körzet működtetésére
vonatkozó határozati javaslatot a módosításokkal együtt elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát. A
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

21/2015. (III.12.) KT.
Tárgy: Szegvár Nagyközség II. sz. fogorvosi körzetének működtetése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szegvár nagyközségben működő II. számú fogorvosi körzet további
működtetésének kérdését és az alábbi határozatot hozta:
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1./ A képviselő-testület tudomásul veszi Dr. Szabó András
fogorvos
bejelentését a II. sz. fogorvosi körzet fogászati ellátására vonatkozó
Megállapodás felmondására 2015. április 30. napjával. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megszüntetésével, az átadásátvétel lebonyolításával.
2./ A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a személyes ellátást nyújtó
Dr. Szabó András fogorvos a fogorvosi körzet működtetési jogát értékesíteni
nem kívánta, működtetési joga 2015. április 30. napjával megszűnik, így az
térítésmentesen Szegvár Nagyközség Önkormányzatára száll vissza.
3./
A képviselő-testület kéri Dr. Szabó András fogorvost, hogy
kezdeményezze a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala
Járási Népegészségügyi Intézeténél a részére a Szegvár Nagyközségi II sz.
fogorvosi körzetben nyújtott egészségügyi szolgáltatásra jogosító Működési
engedély visszavonását 2015. április 30. napjával, valamint az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatalánál a finanszírozási
szerződés felmondását 2015. április 30. napjával.
4./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata (képviseletében Gémes László
polgármester) kezdeményezi a II. számú fogorvosi körzetre egészségügyi
szolgáltatásra jogosító Működési engedély kiadását 2015. május 1. napjától az
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Járási
Népegészségügyi Intézeténél.
5./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata a II. számú fogorvosi körzetre
személyes ellátás nyújtására helyettesítőként Dr. Pálmai Ildikó fogorvossal köt
megállapodást (orvosi pecsétszáma: 50630.) az Ikó-Dent Fogászati Ellátást
Biztosító Betéti Társaság keretében 2015. május 1. napjától. Helyettesítésére Dr.
Vas Csilla Éva fogorvost kéri fel (orvosi pecsétszáma: 67379).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
6./ A fentiek alapján Szegvár Nagyközség Önkormányzata kezdeményezi az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatalánál a
Szegvári II. számú fogorvosi körzetre a Finanszírozási szerződés megkötését.
7./ A képviselő-testület a 127/2014. (XI. 27.) KT. határozatát - jelen határozat
meghozatalával egy időben - hatályon kívül helyezi.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Dr. Szabó András fogorvos, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási
Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala, Pintér Lászlóné intézményvezető, Márton
Rozália gazdálkodási osztályvezető.
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Megállapodás
mely létrejött egyrészről Szegvár Nagyközségi Önkormányzat (képviseletében Gémes
László polgármester) Szegvár, Szabadság tér 2.
másrészről az Ikó-Dent Fogászati Ellátást Biztosító Betéti Társaság (képviseletében Dr.
Pálmai Ildikó) Szentes, Kodály Z. u. 6. között az alábbi feltételekkel:
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik
fogorvosi alapellátásra Szegvár nagyközség II. számú fogorvosi körzetére (területi ellátási
kötelezettséggel) vonatkozóan.
A személyes ellátás nyújtásával Dr. Pálmai Ildikó fogorvost bízza meg határozatlan időre az
Ikó-Dent. Bt. keretében.
2./ Az Ikó-Dent BT. a megbízást elfogadja. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Szegvár II.
számú fogorvosi körzetére (az összevont Eperjes község, Derekegyház község és Szegvár I.
számú fogorvosi körzet mellett – továbbiakban összevont I. körzet) a mindenkori hatályos
jogszabályoknak és szakmai előírásoknak megfelelően:
a.) a fogszakorvosi feladatokat ellátja az ügyvezető, Dr. Pálmai Ildikó fogorvos útján,
vállalkozás keretében,
b.) tevékenységét az önkormányzat tulajdonában lévő, Szegvár, Hunyadi J. u. 2. szám
alatti fogszakorvosi rendelőben folytatja. A hozzá forduló betegek folyamatos ellátását
2015. május 1. napjától biztosítja,
c.) a folyamatos ellátás érdekében a működési engedélyben és jelen megállapodásban
foglalt rendelési időt biztosítja a betegek számára,
Rendelési idő: páros hét minden napján:
10.30 - 12.30-ig
páratlan hét hétfőtől-csütörtökig: 17.00 - 19.00-ig
pénteken:
10.30 - 12.30-ig
d.) a helyettesítést sürgősségi ellátás esetén fogorvossal, saját költségén köteles
biztosítani,
3./ Az Ikó-Dent BT. kijelenti, hogy a vállalkozási tevékenység folytatásához
jogszabályi feltételeknek megfelel.

előírt

4./ Az Ikó-Dent BT. tudomásul veszi és elfogadja a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szentesi Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetének szakmai irányítását.
5./ Szegvár nagyközség Önkormányzata az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Délalföldi Területi hivatalával finanszírozási szerződést köt a fogászati alapellátásra
vonatkozóan. A II. számú fogorvosi körzetre megállapított alapdíjat az önkormányzathoz
történő megérkezést követő 5 napon belül – számla ellenében – teljes egészében átutalja az
Ikó-Dent BT. számlájára.
A nyújtott szolgáltatásért az Önkormányzat teljesítményarányos díjazásra jogosult, melyet az
OEP az Önkormányzatnak utal. Az Önkormányzat a teljesítményarányos díjat megérkezését
követő 5 napon belül – számla ellenében – teljes egészében átutalja az Ikó-Dent BT.
számlájára.
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6./ Az Ikó-Dent BT. tudomásul veszi, hogy az OEP a finanszírozási összeg felhasználásának
ellenőrzése során az Önkormányzatot ellenőrzi, az Önkormányzat által átadott pénzeszköz
tekintetében az Ikó-Dent BT-nél is ellenőriz.
A fentiek teljesíthetősége érdekében az Ikó-Dent BT. a II. számú fogorvosi körzet
működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat elkülönítetten könyveli.
7./ Az Ikó-Dent BT. köteles a II. számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatos
mindennemű adatszolgáltatásra, jelentés elkészítésére, továbbítására.
8./ Az Önkormányzat térítés nélküli használatot engedélyez az Ikó-Dent Bt-nek az
Önkormányzat tulajdonában álló Szegvár, Hunyadi J. u. 2. alatt lévő körzeti orvosi
rendelőként használatos ingatlanból a fogorvosi rendelőre és a közösen használt helyiségekre.
9./ A praxis működtetési jogának átadásakor az Önkormányzat tételes leltárral adja át az
Önkormányzat tulajdonában lévő fogorvosi rendelő berendezési tárgyait, műszereit. Ezeket
az Ikó-Dent Bt. használatra átveszi, biztosítja azok rendeltetésszerű használatát.
10./ A megbízás további feltételei megegyeznek az összevont I. számú fogorvosi körzetre
kötött megállapodásban foglaltakkal, azzal az eltéréssel, hogy az ingatlan fenntartás, és
kezelés költségét, valamint a fűtési díj átalányt a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan
nem kell megfizetni.
11./ A megállapodás hatályba lépésének napja: 2015. május 1. napja.
A megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik, úgy, hogy azt közös megegyezéssel
bármikor módosíthatják, illetve azt bármelyik fél egyoldalúan felmondhatja, úgy, hogy előtte
6 hónappal írásban értesíti a másik felet.
Az Önkormányzat a praxist az Ikó-Dent Bt-vel kötött megállapodás alapján helyettesítéssel
működteti, a praxis
működtetésének átadása érdekében a jogszabályokban foglalt
kötelezettségeket teljesíti.
12./ A megállapodást aláíró felek jelen megállapodással kapcsolatos jogi viták tekintetében a
Szentesi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos bérleti, valamint
az egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok értelemszerűen irányadók.
Szegvár, 2015. március 16.

Gémes László
polgármester

Jelen megállapodás mellékletei:

Dr. Pálmai Ildikó
fogorvos, Ikó-Dent BT képviselője
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1./ A II. számú fogorvosi körzetről rendelkező Önkormányzati rendelet,
2./ A fogorvosi rendelő átadás-átvételi jegyzőkönyve,
3./ Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Járási Népegészségügyi
Intézetének működési engedélye,
4./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata és OEP által kötött finanszírozási alapszerződés és
mellékletei.

3./ Napirend
10/2015 (II.12.) KT. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
Gémes László polgármester ismertette a 10/2015. (II.12.) KT. határozat módosítására
vonatkozó írásos előterjesztést (4. sz. melléklet). Javasolta, hogy a törvény
rendelkezései szerint a szerződést az Alföldvíz Zrt-vel határozatlan időre kösse meg
az Önkormányzat.
Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban a képviselő-testület részéről nem
hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki 10/2015. (II.12.) KT. határozat módosítását az
írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

22/2015. (III.12.) KT.
Tárgy: 10/2015. (II.12.) KT. határozat módosítása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közműves
szennyvízelvezetésre és –tisztításra vonatkozó bérleti, üzemeltetési
szerződést elfogadó 10/2015. (II.12.) KT. határozatot akként
módosítja, hogy a határozat második mondatából az „5 éves
időtartamra” vonatkozó kikötést törli. A második mondat után az
alábbi kiegészítést teszi: „A szerződést határozatlan időre köti”.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási vezető, Munkácsi Zoltán kabinet munkatárs, Alföldvíz
Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.
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4./ Napirend
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Hovány
Kft. árajánlatot küldött gépjárművek vásárlása céljából. Az ajánlatot a képviselőtestületi tagoknak e-mailben továbbította. Elmondta, kért beszámítási ajánlatokat. A
buszt a Falufejlesztő Kft-nek lenne érdemes megvásárolni, mivel az áfát vissza tudja
igényelni. Ezen kívül a kft. a buszt bérbe is adhatja. A képviselő-testület döntése
szükséges lenne a gépkocsi vásárláshoz. Elmondta, a tanyagondnoki feladatok
ellátására elég lenne egy terepjáró. Ford Ranger típusú gépjárműre tettek ajánlatot
5.092.340 Ft+áfa összegben. Ajánlatot küldtek egy 17 +1 férőhelyes Ford Transit
gépkocsira 7.992.000 Ft+áfa összegben. Regisztrációs díj nincs. Lehetőség van arra,
hogy az önkormányzat két járművét beszámítsák. A három gépjármű beszámítási
összege összesen 5.200.000 Ft. Elmondta, a Ford Transit 2009 gépjárművet még nem
adná el, kevésnek tartja a 2.500 eFt beszámítási összeget. Ennek erős a motorja, 6-os
váltóval működik, jól felszerelt busz. Érdemes lenne pályázatra várni, 1-2 évig még
megtartani. A két gépjárművet 2.700.000 Ft-ot összegben számítják be.
Kérte a képviselő-testületet, tegyen javaslatot a gépjárművásárlásra.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, az anyagot a következő testületi
ülésre elő kell készíteni.
Gémes László polgármester elmondta, a technikai lebonyolítás már ismert, nem
igényel külön kidolgozást.
Javasolta, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Ford gyártmányú, tranzit típusú,
XFOLXXGBVLTY68154 alvázszámú, 4FBTY68154 motorszámú, 1997. gyártási évű,
GHH328 forgalmi rendszámú 15 fős gépjárművet bruttó 300.000,- Ft-os áron, és a
Ford gyártmányú, tranzit combi
típusú, WFOSXXBDFS8D19880 alvázszámú,
QVFA8D19880 motorszámú, 2008. gyártási évű, LGE 118 forgalmi rendszámú 9 fős
gépjárművet bruttó 2.400.000,- Ft-os áron értékesítse a Hovány Kft. (Székhelye:
Kecskemét, Szent László Krt. 68., cégjegyzékszám: 03-09-100889) Szeged, Algyői út
40. Fióktelep (képviselője: Hovány Márton) képviselőjének.
Kérte, hogy a testület hatalmazza fel az adásvétel lebonyolításával.
Kérte, aki javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.
23/2015. (III.12.) KT.
Tárgy: Gépjárművek értékesítése.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A
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Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
megtárgyalta a gépjárművek eladására
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Képviselő-testülete
vonatkozó szóbeli

1./ Szegvári Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő Ford
gyártmányú, tranzit típusú, XFOLXXGBVLTY68154 alvázszámú,
4FBTY68154 motorszámú, 1997. gyártási évű, GHH328 forgalmi
rendszámú 15 fős gépjárművet bruttó 300.000,- Ft-os áron.
2./ Szegvári Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő Ford
gyártmányú,
tranzit
combi
típusú,
WFOSXXBDFS8D19880
alvázszámú, QVFA8D19880 motorszámú, 2008. gyártási évű, LGE 118
forgalmi rendszámú 9 fős gépjárművet bruttó 2.400.000,- Ft-os áron
értékesíti a Hovány Kft. (Székhelye: Kecskemét, Szent László krt. 68.
szám, cégjegyzékszám: 03-09-100889) Szeged, Algyői út 40. Fióktelep
(képviselője: Hovány Márton) képviselőjének.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétel
lebonyolításával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Hovány Kft. Szeged.

Gémes László polgármester kérte, a képviselő-testület döntéshozatalát az alábbiak
szerint: Szegvár Nagyközség Önkormányzata - mint a Szegvári Falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. egy db Ford Ranger, 2,2L TDCi (150 Le) M6 XL típusú
terepjárót és egy db Ford Transit V363 LWB (1.6) 46OE, 2,2L TDCi (155 Le) M6
Minibus Trend típusú kisbuszt megvásároljon a megküldött árajánlat szerint.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. az MNB Növekedési Hitelprogram keretében,
Zártvégű pénzügyi lízing keretében vásárolja meg a fenti két típusú gépjárművet.
A képviselő-testület felhatalmazza a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az adás-vétel lebonyolításával.
Szegvár Nagyközség Önkormányzata a gépjárművek megvásárlásához szükséges
önerőt visszatérítendő támogatásként a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nek biztosítja.
Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A
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24/2015. (III.12.) KT.
Tárgy: Gépjárművek vásárlása Falufejlesztő Kft-nek.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
megtárgyalta a gépjárművek vásárlására
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Képviselő-testülete
vonatkozó szóbeli

1./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata - mint a Szegvári
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
egyedüli tulajdonosa - hozzájárul, hogy a Szegvári Falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
a./ egy db Ford Ranger, 2,2L TDCi (150 Le) M6 XL típusú terepjárót
b./ egy db Ford Transit V363 LWB (1.6) 46OE, 2,2L TDCi (155 Le)
M6 Minibus Trend típusú kisbuszt megvásároljon
a mellékelt árajánlat szerint.
2./A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Szegvári Falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. az MNB
Növekedési Hitelprogram keretében, Zártvégű pénzügyi lízing
keretében vásárolja meg a fenti két típusú gépjárművet.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a Szegvári Falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét
az adás-vétel lebonyolításával.
4./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata a gépjárművek
megvásárlásához szükséges önerőt visszatérítendő támogatásként a
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft-nek biztosítja.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Gyömbér Ferenc ügyvezető
Hovány Kft. Szeged

Lukács Istvánné alpolgármester javasolta, hogy a március 26-i képviselő-testületi
ülést követően kerüljön sor a közmeghallgatás megtartására.
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Gémes László polgármester javasolta, hogy a közmeghallgatás 18.00 órakor
kezdődjön, napirendi pont Szegvár nagyközség szennyvízberuházása és egyéb
előterjesztés legyen.
Más javaslat a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
Gémes László polgármester kérte, aki javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen
döntéshozatalban 7 fő vett részt.

szavazattal

meghozta

alábbi

határozatát.

A

25/2015. (III.12.) KT.
Tárgy: Közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete a
közmeghallgatás időpontját 2015. március 26-án 18.00 órában jelölte
meg, napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./ Szegvár nagyközség szennyvízberuházása
2./ Egyebek
A közmeghallgatásra a Művelődési Házban kerül sor.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a közmeghallgatás
idejéről, helyéről és napirendjéről az SZMSZ-ben meghatározott
módon a lakosságot értesítse.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester
Puskásné Halál Ágnes képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2015. március 31-én falubejárást tart.
Több hozzászólás az ülésen nem hangzott el.
Gémes László polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Kmft.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
dr. Vigh-Molnár Henriett
képviselő, jkv. hitelesítő

