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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. november 26-án du. 16.30 

órakor tartott nyílt üléséről. 
 
Jelen voltak: Gémes László polgármester 
  Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
  Lukács Istvánné alpolgármester 
  Tóth Péter képviselő 
  dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
  

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  
 

Gyömbér Ferencné jegyző 
Nagy Zoltán Szentes Járási Kormányhivatal képviselője 
Csurka Zoltánné óvodavezető 
Pöszmet Zsolt  SZEKMI intézményvezető 
Pap János SZEESZI vez. h.  
Gyömbér Ferenc Falufejlesztő Kft. ügyvezetője 
Kiss Ferenc Szentes Városellátó Nonprofit Kft.  
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető  

 
 
Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Külön köszöntötte Kiss Ferencet, a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. képviseletében.  
Megállapította, az ülésen 5 képviselő-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes.  
Határné Bottyán Erika és Puskásné Halál Ágnes képviselő jelezte távolmaradását. Az 
ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth Péter képviselőket javasolta. Kérte, 
aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
116/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.  
 

Határozat  
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth 
Péter képviselőt bízta meg.  
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Gémes László polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a fő napirendi 
pontok tárgyalása előtt a Szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatói 
szerződés tárgyú írásos anyagot vitassa meg. A többi napirendi pont tárgyalási 
sorrendje változatlan marad. Kérte, aki javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
117/2015. (XI.26.) KT.  
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 
 

Határozat 
 

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

NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY 
 

1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés   Gémes László 
       között történt eseményekről, fontosabb  polgármester 
       intézkedésekről 
 
2./ Szilárd hulladékszállításra vonatkozó   Gémes László 
      közszolgáltatói szerződés     polgármester  

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ 2016. évi szolgáltatási és egyéb díjak  Gémes László 
      felülvizsgálata     polgármester  

 

 

2./ 2016. évi belső ellenőrzési terv    Gémes László                      
       elfogadása      polgármester  

 

3.) Beszámoló a képviselő-testület határoza- Gyömbér Ferencné   
     tainak végrehajtásáról     jegyző  

          
4./ Egyéb előterjesztése 

 
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a két ülés között történt fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztatót (2. sz. melléklet). Az Ivóvízminőség javító 
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programmal kapcsolatban elmondta, időközben a műszaki átadás-átvételi 
dokumentációt aláírták. Az írásos tájékoztatót kiegészítette azzal, hogy az orvosi 
rendelő és gyógyszertár közötti parkoló építését befejezték. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezőivel és néhány képviselő-testületi 
taggal közösen elvégezték a helyszíni bejárást.  
 
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, részt vettek a kastély program záró 
rendezvényén Budapesten.  
 
Kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a két ülés között történt fontosabb 
intézkedésről szóló tájékoztatót elfogadja és tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
118/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak fontosabb 
eseményeiről. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés 
közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri 
tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt tudomásul vette. 

 
 
 

 
SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRA VONATKOÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI 

SZERZŐDÉS 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szilárd hulladékszállításra vonatkozó 
közszolgáltatói szerződésre vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet). Átadta a szót 
Kiss Ferencnek, a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. képviselőjének. 
 
Kiss Ferenc a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. képviselője elmondta, a 
közszolgáltatási szerződést fél évre javasolják meghosszabbítani. 2016. II. félévében a 
DAREH társulás fog szolgáltatni. A szerződésben egyéb más módosítás nincs, a 
közszolgáltatási díjak befagyasztásra kerültek. A DAREH társulás keretei között 
lebonyolításra került az építési, kivitelezési munka. Megtörténtek az eszköz- és 
készletbeszerzések, majd a DAREH működési elvét kell kialakítani. Törvénytervezet 
szerint a hulladékgazdálkodási törvényt módosítani fogják, így 2016. április 1-jétől 
jelentős változás lesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban. Az 
önkormányzatokat arra kötelezik, hogy a településeken a hulladékgazdálkodási 
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közszolgáltatást tervezzék meg. Lesz egy önkormányzati és állami feladatrész. Az 
állami feladatrész a hulladékgazdálkodási tartalmi elemeit fogja meghatározni, 
valamint létrejön egy állami koordináló szervezet, amely 2016. áprilisától beszedi a 
díjakat, kezeli a díjhátralékokat. Ez a rendszer megelőzi a DAREH rendszer 
beindulását. Hozzátette, a részleteket még nem ismerik. Amennyiben a 
törvénytervezetet a Parlament elfogadja, hamarosan megszületnek majd a 
végrehajtási rendeletek, annak ismeretében lehet részletesen tájékoztatást adni. 
 
Gémes László polgármester megköszönte a tájékoztatást, kérte a képviselő-testület 
tagjait, tegyék fel kérdéseiket.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, véleménye szerint nem jó, ha a 
közszolgáltatási szerződés felmondási idejét 6 hónapban állapítják meg, hiszen a 
szerződés január 1-jétől él 6 hónapig.  
 
Kiss Ferenc elmondta, a kötelező 6 hónap felmondási időt a törvény határozza meg. 
Az önkormányzatok védelmének érdekében került így meghatározásra a felmondási 
idő.  
 
Gémes László polgármester elmondta, így felel meg a szerződés tervezet a törvényi 
előírásoknak. 
 
Több kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
119/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a szilárd hulladékszállításra vonatkozó 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 
keletkező települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, 
előkezelésére, hasznosítására, a lakossági lomtalanítás lebonyolítására 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt – a határozat 
mellékelte szerinti tartalommal -  a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-
vel 2016. január 1. napjától  június 30. napjáig terjedő időszakra.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírásával. 

 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Szirbik Imre 
polgármester, Szentes Város, Varga Sándor ügyvezető Szentes 
Városellátó Nonprofit Kft., Gyömbér Ferencné jegyző, Munkácsi 
Zoltán polgármesteri kabinet munkatársa.  

 

 

 
 
Gémes László polgármester megköszönte Kiss Ferenc ülésen való részvételét. 
 
 
 
 

1./ Napirend 
 

2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2016. évi ellenőrzési tervére vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet).  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a 2016. évi belső ellenőrzési tervet.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, a költségvetési szerveknek 
nincsenek saját szabályzatai, nyilvántartásai, amelyeket érdemes lenne belső kontrol 
alá vonni?  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az önkormányzatnak vannak szabályzatai, 
ezek vonatkoznak az intézményekre is.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, az előterjesztésből az tűnik ki 
számára, hogy a költségvetési szerveket nem ellenőrzik, csak a hivatalt.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a belső ellenőr az ellenőrzést elvégzi az 
intézményekben is.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2016. évi belső ellenőrzési tervet az írásos 
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
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120/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési terve.  
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat  2016. évi  ellenőrzési terve 

elkészítésére vonatkozó előterjesztés és az alábbi döntés hozta: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

119. § (5) bekezdése és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) 

bekezdése alapján a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi  

ellenőrzési tervét - jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – 

jóváhagyja.  

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 

jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, ALÜR Bt. Juhász Lejla  

okleveles pénzügyi revizor 

 

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok 
ellátására szóló Megbízási szerződést az írásos előterjesztés alapján elfogadja, 
kézfeltartással jelezze (5. sz. melléklet). 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
121/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Megbízási Szerződés 2016. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására 

 

Határozat 

 

Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Megbízási 

Szerződés 2016. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására tárgyú előterjesztést és az 

alábbi döntés hozta: 

 

A képviselő-testület jóváhagyja a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására 

vonatkozó Megbízási Szerződést és felhatalmazza az önkormányzat képviselőit 

annak aláírására. 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, 

Márton Rozália gazd. osztályvezető ALÜR Bt. Szatymaz. 
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2./ Napirend 
 

2016. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI ÉS EGYÉB DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette A 2016. évi szolgáltatási és egyéb díjak 
felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). Felkérte Tóth Péter 
bizottsági tagot, ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát.  
 
Tóth Péter bizottsági tag elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 
2016. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot. A 
bizottság örömmel vette tudomásul, hogy az önkormányzat nem kíván emelni egyik 
díjtételen sem. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, a 8./pontban az „ebéd” szó 
helyett „étkezési” díjat kell megjelölni. A 9./ pont nem tér ki a vendégebédet 
igénylőkre.  
 
Gémes László polgármester elmondta, a 8./ pontban a javítást eszközölni fogja az 
előterjesztő.  
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a szerződés a gyermekétkeztetésre vonatkozik. 
A 9./ pont arra utal, hogy a Sze-Pa Szolg 2012. Kft. fogja beszedni az étkezési térítési 
díjakat. A vendégebéd díja nem tartozik a képviselő-testület kompetenciájába.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a 2016. évi szolgáltatási és egyéb díjak 
felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot az írásos előterjesztés alapján 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
122/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: A 2016. évi szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata.  
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy 2016. január 1-től nem kívánja emelni  
 
- az óvodai étkezési térítési díjakat (gyermek, felnőtt étkezési 

térítési díjat, szociális étkezők részére biztosított étkezés 
nyersanyag normáját), 

- az iskolai étkezési térítési díjakat, 
- az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérleti díjait, 
- a művelődési ház terembérleti és kölcsönzési díjait, 



8 

 

- temetési helyek használati és szolgáltatási díjait, 
- lakásbérleti díjakat, 
- közterület-használati díjakat,  
- a vásári és a piaci helyhasználatra vonatkozó díjakat. 

 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Márton Rozália 
gazdálkodási osztályvezető, Csurka Zoltánné óvodavezető, Pöszmet 
Zsolt intézményvezető, Gyömbér Ferenc ügyvezető, SZE-PA SZOLG. 
2012. Kft. képviseletében Fenyő Csaba, Berkeczné Csák Andrea 
igazgatási osztályvezető. 

 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Sze-Pa Szolg 2012. Kft-vel kötendő 
Szolgáltatási szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
123/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Sze-Pa Szolg. 2012. Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés.  
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjainak étkeztetésére vonatkozó, a Sze-Pa Szolg 2012. Kft-vel 
(Várpalota, Erdődy P. T. u. 25. sz.) kötött szolgáltatási szerződést a 
jelen határozat melléklete szerint jóvá hagyta.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szolgáltatási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gémes László polgármester 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester,  Sze-Pa Szolg. Kft. 
képviseletében Fenyő Csaba ügyvezető, Márton Rozália 
gazdálkodási osztályvezető. 
 

 
3./ Napirend 

 
BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAINAK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót (7. sz. melléklet). 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről nem 
hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
124/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

képviselő-testület 2014. X. 27. – 2015. X. 29. időszakban hozott határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót, azt elfogadta. 

 

A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző  

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Magánszemélyek kommunális adójáról 
és a talajterhelési díjról szóló Önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó 
írásos anyagot (8. sz. melléklet).  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte, hogy a rendeletek PDF-formátumban 
kerüljenek fel a honlapra.  
 
Kérdés, hozzászólás a rendelet-módosítással kapcsolatban nem hangzott el.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
önkormányzati rendeletet az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következőket rendelte el. 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (XI.26.) Önkormányzati rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról 

 
A rendeletalkotásban 5 fő vett részt.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja a talajterhelési díjról és a 
környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletet az írásos előterjesztés 
alapján, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következőket rendelte el. 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2015. (XI.26.) Önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 
 
A rendeletalkotásban 5 fő vett részt. 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Közterületek tisztántartásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó írásos anyagot (9. sz. melléklet).  
 
Tóth Péter képviselő megkérdezte, melyik az a terület, amelynek tisztán tartásáról 
köteles gondoskodni az ingatlantulajdonos?  
 
Gémes László polgármester elmondta, a lakóépület falától az úttestig köteles tisztán 
tartani az ingatlantulajdonos. Hozzátette, nem minden lakos érzi ezt kötelességének.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, vannak idős emberek, akik már nem tudják lenyírni a 
füvet a házuk előtt. 
 
Gémes László polgármester elmondta, azon ingatlanok előtt a kft. dolgozói vágják le 
a füvet, melyért az ingatlan tulajdonosnak fizetnie kell.  
 
Tóth Péter képviselő megjegyezte, a lakosok látják, hogy a kft. emberei vágják a 
füvet az ingatlanok előtt. Véleménye szerint a lakosok nincsenek tisztában azzal, 
hogy mi a kötelezettségük.  
 
Gémes László polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület jövő márciusig 
alakítson ki egy egységes álláspontot erre vonatkozóan.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, egyetért a javaslattal, hozzátette, az 
önkormányzatnak is nagyobb figyelmet kellene fordítani az utcák tisztántartására.  
Elmondta, megoldás kell találni az építési törmelék elhelyezésére. Törmeléket lát 
vízelvezető árokban, utak mélyedésében, út szélén.  
 
Gémes László polgármester elmondta, olyan hulladéktároló helyen lehet lerakni 
építési törmeléket, ami erre alkalmas. Jelenleg a malomnál lévő építési törmelék 
elvileg szabályosan van elhelyezve. A törmeléket folyamatosan szállítják 
útjavításokhoz. Hozzátette, a mai napon érkezett meg az árajánlat a Malom utca 
felújításához.  
Elmondta, hivatalosan nem lehet építési törmeléket a határba kivinni. Hozzátette, 
nincs arra ember, aki ezt figyelemmel kísérje.  
A polgármester elmondta, számtalan esetben érkezett bejelentés emiatt a 
rendőrökhöz. Büntetni viszont csak akkor tudnak, ha rajtakapják az illetőt.  
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, a lakosságnak igénye van arra, 
hogy valahol építési törmeléket elhelyezzen. Hozzátette, az önkormányzatnak kell 
megoldást találni erre. Javasolta, hogy az önkormányzat, vagy a Falufejlesztő Kft.  
készítsen előterjesztést az építési törmelék elhelyezésére.  
 
Gémes László polgármester elmondta, Szegvár nagyközség önkormányzata nem fog 
tudni ilyen helyet kialakítani. Az építési törmelék hulladéknak minősül, aki építési 
engedélyt kap és abban bontás szerepel, a bontott anyaggal el kell tudni számolni. 
Meg kell jelölni, hogy melyik hulladékgyűjtőnél helyezte el a bontott anyagot. 
Hozzátette, külön alkalmazni kell egy olyan szakembert, aki eldönti, hogy mely 
bontott anyag számít veszélyes hulladéknak, és melyik nem. Ezért hivatalosan 
hulladékgyűjtő depókat kialakítani nem lehet. Akinél építési törmelék keletkezik, 
annak meg kell oldania az elhelyezését. Jelenleg építési törmeléket 
Hódmezővásárhelyen, az ASA telephelyén lehet elhelyezni.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a közterületek tisztántartására vonatkozó 
önkormányzati rendeletet az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következőket rendelte el. 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2015. (XI.26.) Önkormányzati rendelete 

a közterületek tisztántartásáról 
 
A rendeletalkotásban 5 fő vett részt. 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó 
írásos anyagot (10. sz. melléklet). 
 
Kérdés, hozzászólás a rendeletmódosítással kapcsolatban a képviselő-testület 
részéről nem hangzott el.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az írásos 
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következőket rendelte el. 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2015. (XI.26.) Önkormányzati rendelete 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.27.) önkormányzati 

rendelete módosításáról  
 
A rendeletalkotásban 5 fő vett részt. 
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Gémes László polgármester előterjesztette a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
létrehozására vonatkozó írásos anyagot (11. sz. melléklet).  
 
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság megtárgyalta a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozására vonatkozó 
írásos anyagot, melyet elfogadásra javasolt.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
létrehozására vonatkozó írásos előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. A döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
125/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása. 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A 2015. évi CXXXIII. törvénnyel módosított, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kötelezése alapján 2016. 

január 1. napjától a saját önkormányzati fenntartásban működő Szegvári Egyesített 

Egészségügyi és Szociális Intézményhez integráltan biztosítja a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat alapfeladatainak ellátását.  

 

2./ A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja Szegvár nagyközség és 

Derekegyház község vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §, a 40. § (2) bekezdése és a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § 

(4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatait.   

 

3./ A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a Szegvári Egyesített 

Egészségügyi és Szociális Intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai 

módosításának kérelmezése ügyében. 

 

4./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2015. december havi 

képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat szakmai létszámáról.  

 

5./ A képviselő-testület megbízza a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézmény vezetőjét, hogy 2015. december 31-éig készítse elő a jelen határozat 

2016. január 1-jei hatállyal történő  zavartalan bevezetését. 

 

Határidő: 3. pont esetében 2015. november 30. 

            többi pont esetében 2015. december 31. 
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Felelős: polgármester, jegyző, SZEESZI vezetője 

 

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, 

Pintér Lászlóné int. vezető, Márton Rozália gazd. osztályvezető  

 

 

 
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény Alapító Okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. A döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
126/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának 

módosítása. 

Határozat  

 

 

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Egyesített 

Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. 

melléklet szerinti Módosító okirattal jóváhagyja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az egységes szerkezetű Alapító 

Okirat elkészítésével. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjét, hogy a módosító és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar 

Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző 

 

A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző, 

Márton Rozália gazd. osztályvezető, MÁK. Törzskönyvi Nyilvántartó, Pintér 

Lászlóné  intézményvezető.  

 

 

 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással 
kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó írásos anyagot (12. sz. melléklet). 
 
Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban a képviselő-testület részéről nem 
hangzott el. 
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Gémes László polgármester kérte, aki a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással 
kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó írásos anyagot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
127/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
  

 dönt arról, hogy a 2015. október 20. napján tartott ülésén hozott 106/2015. 
(X.20.) K.t. határozatát hatályon kívül helyezi, 

 
 dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési 

szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében létrehozott 
rendszer üzemeltetésére vonatkozó koncepciót a határozat mellékletét 
képező, - A DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási 
Rendszerének Koncepciója - tartalommal elfogadja, 
 

 dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési 
szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében létrehozott 
rendszer díjpolitikáját a határozat mellékletét képező, - A DAREH 
Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének 
Díjpolitikája - tartalommal elfogadja, 

  
 
 nyilatkozik arról, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban 

bemutatott díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő 
legalább öt évig. 

 
 
Végrehajtásért felelős: Gémes László polgármester 
Határidő:   azonnal 
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Gyömbér Ferencné jegyző felolvasta Vighné Németh Ildikó osztályfőnök képviselő-
testülethez írt levelét. Az írásos beadványban kéri, hogy a képviselő-testület 
elviekben támogassa Bottyán Klaudia Kiara nyolcadik osztályos tanulót az Arany 
János Tehetséggondozó Programban való részvételhez.  
 
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 
elviekben támogassa Bottyán Klaudia Klára pályázatban való részvételét, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
128/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Bottyán Klaudia Kiara tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban 
való részvételének elvi támogatása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy támogatja Bottyán Klaudia Kiara (an.: Kiss Ildikó, 
lakcím: Szegvár, Esze T. u. 13.)  nyolcadik évfolyamos tanulót, hogy 
Szegvár település képviseletében részt vegyen az Arany János 
Tehetséggondozó Programban. 
 
A képviselő-testület elviekben támogatja a tanulót, anyagi 
támogatást nem tud nyújtani számára. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen 
határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen 
kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Gémes László polgármester 
 
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Bernáth Ildikó 
iskolaigazgató, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 6720 Szeged, 
Tisza L. körút 6-8. 

 
Gémes László polgármester előterjesztette a Dél-alföldi Regionális 
Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó 
írásos anyagot (14. sz. melléklet).  
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Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselő-testület részéről 
nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 5 fő vett részt.  
 
129/2015. (XI.26.) KT. 
 
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megálla-
podásának módosítása 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási 
Megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert arra, hogy a Képviselő-testület 
döntését tartalmazó határozatot a DARKT részére küldje meg.  

 
Végrehajtásért felelős: Gémes László polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
Határozatot kapja: DARKT Sándorfalva, Munkácsi Zoltán polgármesteri 
kabinet munkatárs, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
 

 
Tóth Péter képviselő elmondta, az iskola udvarán elhelyezett tűzifa balesetveszélyes. 
Hozzátette, többször is javasolta, hogy azon a területen tárolják a fát, ahol a 
mezőgazdasági munkákat végzik közmunkaprogram keretében. Kérte a tűzifa 
mielőbbi elszállítását az iskola udvaráról.  
 
Gémes László polgármester elmondta, az említett mezőgazdasági terület sáros, ha 
fel is szórják kaviccsal, egy nehéz gépjármű megsüllyed alatta. A tűzifa kihordását 
elkezdték és folyamatosan szállítják a rászorulóknak.  
 
Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, még 3 hétig eltart a tűzifa kihordása. 
 
Tóth Péter képviselő elmondta, a választ tudomásul veszi, de nem fogadja el. 
Elmondta, elvégezték a bizottsággal a bejárást, kifogásolta az utak állapotát. A 
bejárás alkalmával abban maradtak, hogy következő év tavaszán újra elvégzik a 
bejárást, mivel idén télen már nincs lehetőség a javításokat elvégezni. Közvetlen 
balesetveszélyt okozó problémát nem tártak fel.  
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Gémes László polgármester elmondta, örül az újbóli tavaszi bejárásnak. Hozzátette, 
szigorú határidőt kell kijelölni az utak, járdák felújítására, helyrehozatalára. 
Javasolta, hogy a bizottság munkatervében szerepeljen a falubejárás tapasztalatairól, 
majd a végrehajtásról szóló beszámoló. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, a Kossuth utca, Deák Ferenc utca 
között a Kórógy utca egy szakaszán gödrös az út. Megkérdezte, kijavították-e már 
azt a szakaszt?  
 
Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, elvégezték a szórást.  
 
Döbrőssyé dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte Gémes László polgármester úrtól, 
tud-e valamit a TOP-os pályázatról? 
 
Gémes László polgármester elmondta, valószínű, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program nevű pályázatot márciusban fogják kiírni. A 
honlapon lehet tájékozódni, hogy mire lehet pályázni.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, korábban javasolta egy tükör elhelyezését a 
Mindszenti utca legvégére. Megkérdezte, történt-e ebben valamilyen lépés?  
 
Gémes László polgármester elmondta, ígéretet kaptunk az illetékesektől a tükör 
mielőbbi felállítására. 
 
Egyéb előterjesztés az ülésen nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester személyt érintő ügy tárgyalására zárt ülést rendelt el, a 
nyílt ülést bezárta. 
 
 

Kmft. 
 
 
Gémes László          Gyömbér Ferencné 
 polgármester         jegyző  
         
         

dr. Vigh-Molnár Henriett   Tóth Péter   
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 
 


