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Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. december 17-én du. 16.30 

órakor tartott 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 
Dr. Verrasztó József Szentes Járási Hivatal vezető-helyettes 
Pöszmet Zsolt  SZEKMI intézményvezető 
Pap János SZEESZI vez. h.  
Gyömbér Ferenc Falufejlesztő Kft. ügyvezetője 
Piti János Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja 
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető  

 
 
 
Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.   
Megállapította, az ülésen 7 képviselő-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes, 
az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Vigh-Molnár Henriett és Lukács Istvánné  képviselőt 
javasolta. Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
133/2015. (XII.17.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.  
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Határozat  
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével dr. Vigh-Molnár Henriett és Lukács 
Istvánné képviselőt bízta meg.  
 
 
 

 
Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat és kérte annak 
elfogadását (1. sz. melléklet). 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
134/2015. (XII.17.) 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 

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ A képviselő-testület 2016. évi Munkaterve Gémes László 
             polgármester  

 

 

2./ Beszámoló a Szegvári Közös     Gyömbér Ferencné   
  Önkormányzati Hivatal munkájáról   jegyző  

 
3./ Egyéb előterjesztések 
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NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGY 
 

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

 
 

Gémes László polgármester elmondta, az „Ivóvízminőség-javító program 
Szegváron” című projekt koordinációs értekezlete 2015. december 10-én lezajlott. A 
műszaki átadás-átvétel megtörtént. A hálózatra történő termelés 90 napos 
monitoringozás után fog megtörténni. Elmondta, valamilyen szinten a víz íze meg 
fog változni, az értéke az uniós jogszabályoknak meg fog felelni. Elmondta, volt 1-2 
hiányos szennyvízbekötés, ezeket pótolták a kivitelezők.  
Elmondta, az Alföldvíz Zrt. most kezdte kipostázni a szennyvízdíjakat. Hozzátette, 
sokan megdöbbenve fogadták a számlán szereplő összegeket, ugyanis van, akinek 
irreálisan magas összeget számláztak ki. Az elszámolás alapját senki nem ismeri. A 
polgármester elmondta, beszélt néhány vezetővel, ennek hatására érkezett néhány 
levél. Ennek tartalmát még nem volt ideje komolyabban áttekinteni. Kérdéses 
számára, hogy mikortól vette figyelembe az Alföldvíz Zrt. a vízóraállásokat. A 
számlákhoz levelet is írtak, ismertette ennek tartalmát.  
Tájékoztatni kell a lakosokat arról, hogy amennyiben állatok itatására, illetve 
öntözésre kívánnak nagyobb mennyiségű vizet használni, minél előbb kössenek az 
Alföldvíz Zrt-vel egy átalányszerződést. Kérte a képviselőtársait, segítsék a lakosság 
tájékoztatását. Úgy gondolja, az eddig kiszámlázott összeget korrekten lehet 
rendezni az Alföldvíz Zrt-vel. Levelükből erre következtet.  
 
Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, kihez fordulhatnak a lakosok? 
 
Gémes László polgármester elmondta, a levélben közölt telefonos 
ügyfélszolgálathoz fordulhatnak a lakosok, illetve mail cím is meg van adva. Sem 
szennyvíztisztító telepen, sem a polgármesteri kabinet munkatársai ebben nem 
tudnak a lakosoknak segíteni.  
 
Tóth Péter képviselő elmondta, örült volna annak, ha az Alföldvíz Zrt. képviselője 
jelen van az ülésen. Véleménye szerint az Alföldvíz Zrt-nek értesítenie kellett volna a 
lakosokat a szennyvízdíj mértékéről, azonban senki nem kapott semmilyen 
tájékoztatást. Mindenkit váratlanul ért a számlák kiküldése, nem beszélve arról, hogy 
karácsony előtt postázták azokat. Érthetetlen, hogy a díjakat mindenkinek más-más 
hónaptól számlázták.  
 
Gémes László polgármester megjegyezte, december 31-ig mindenki rá tudott volna 
kötni a szennyvízhálózatra, aki akart. A január 1-jén életbe lépő talajterhelési 
bírságtól viszont nem lehet eltekinteni. Hozzátette, még a napokban is történtek 
bekötések. A fogyasztóknak jelezniük kell az Alföldvíz Zrt-nek a számlázással 
kapcsolatos problémákat.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki a két ülés között történt fontosabb 
intézkedésről szóló tájékoztatót elfogadja és tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
135/2015. (XII.17.) 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 az elhangzottak alapján tudomásul vette. 

 
 
 

1./ Napirend 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. ÉVI MUNKATERVE 
 

 

Gémes László polgármester előterjesztette a Képviselő-testület 2016. évi 
munkatervét (2. sz. melléklet). Átadta a szót a bizottságok elnökének. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, az előterjesztésben az szerepel, 
hogy az ülések délután 14.00 órakor kezdődjenek. Javasolja, hogy erről a képviselő-
testület hozzon határozatot. Hozzátette, ezt elmondta a bizottsági ülésen is.  
 
Gémes László polgármester elmondta, figyelemmel kell lenni arra, hogy a testületi 
ülés határozatképes legyen. A 14.00 órai kezdés nem lenne megfelelő. Nem javasolja 
erről határozat meghozatalát.  
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, úgy gondolja, aki vállalta ezt a 
feladatot, annak számolnia kellett azzal, hogy esetenként el kell jönnie a 
munkahelyéről korábban.  
 
Gémes László polgármester megjegyezte, ugyanezt tudná mondani, amikor hiányzik 
valaki pl. bizottsági ülésről. A kialakult gyakorlat az, hogy 16.00 óra után mindenki 
részt tud venni az üléseken és ezen nem kíván változtatni. Átadta a szót Puskásné 
Halál Ágnes bizottsági elnöknek. 
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület 2016. évi munkatervét. 
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnök-helyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület 2016. 
évi munkatervét.  
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testületi 
ülések 14.00 órakor kezdődjenek, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 1 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. A döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
136/2015. (XII.17.) KT. 
 
Tárgy: Képviselő-testületi ülés kezdési időpontjának meghatározása 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
támogatta azt a javaslatot, hogy az ülések 14 órakor kezdődjenek. 

 
 
 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a képviselő-testület 2016. évi munkatervét 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
 
137/2015. (XII.17.) KT. 
 
Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkaterve. 
 
 

Határozat 
 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi 
munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadta. 
 
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. 
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2./ Napirend 
 

BESZÁMOLÓ A SZEGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
MUNKÁJÁRÓL  

 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót (3. sz. melléklet). Felkérte a bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk javaslatát. Átadta a szót a bizottságok elnökeinek. 
 
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnök-helyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót. Az írásos anyagot elfogadásra javasolta. 
 
Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, hogy a polgármesteri kabinethez 
vesznek-e fel új dolgozót?  
 
Gémes László polgármester elmondta, erről még nem döntöttek.  
 
Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, a házasságkötés is meg fog szűnni a 
hivatalnál?  
 
Gémes László polgármester elmondta, tervben van, de erről még határozott döntés 
nem született.  
 
Több kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
138/2015. (XII.17.) KT. 
 
Tárgy: Beszámoló a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.  
 

Határozat 
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót.  
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző.  

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízására 
vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet). Megkérdezte, van-e valakinek kérdés, 
hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester Pap Jánost javasolta megbízni az intézményvezetői 
feladatok ellátásával. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
139/2015. (XII.17.) KT. 
 
Tárgy: Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testülete                                                                                                    
megtárgyalta a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1./ Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében, a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló (Kjt.) 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)-(3) bekezdései, 
továbbá a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
alapján  
 

Pap János  
(Szegvár, Dr. Bartucz L. u. 36. sz. a. lakost) 

2016. január 1 –től 2020. december 20-ig 
 

megbízza a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával.  
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a magasabb vezetői 
megbízással kapcsolatos munkaügyi, munkáltatói intézkedések 
megtételével.   
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Pap János megbízott 
intézményvezető, Gyömbér Ferencné jegyző, Márton Rozália gazd. 
osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi munkatárs. 

Gémes László polgármester gratulált a pályázathoz, Pap János megbízatásához, 
egyben eredményes, sikeres munkát kívánt.  
 
Pap János megköszönte a képviselő-testület bizalmát. Elmondta, igyekszik 
bebizonyítani, hogy alkalmas erre a feladatra.  
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozó írásos anyagot (5. 
sz. melléklet). Megkérdezte a bizottságok véleményét. 
 
Döbrőssyné Dr. Seres Ilona bizottsági elnök-helyettes elmondta, az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a bizottság javaslatával, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
140/2015. (XII.17.) 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 jóváhagyta. 
 
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. 
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4./ A képviselő-testület a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény Alapító Okiratának módosítása tárgyú 126/2015. (XI.26.) 
KT. számú határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné 
jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető, MÁK Törzskönyvi 
Nyilvántartó, Pintér Lászlóné intézményvezető. 

 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
biztosítására vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). Megkérdezte, van-e 
valakinek kérdése az anyaggal kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
biztosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
141/2015. (XII.17.) KT. 
 
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1./ A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 
10. § /1/ bekezdés a) pontja alapján a Szentes Város Szolgáltató Kft-vel 
2013. január 1. napjától fennálló közszolgáltatási szerződés alapján, 
annak lejártáig: 2022. december 31. napjáig az Önkormányzat a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatást továbbra is biztosítja.  
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2015. évi 
CCXI. törvény 10. § /2/ bekezdése szerint a döntésről az önkormányzat 
a kéményseprő-ipari szervet írásban vagy elektronikus úton értesítse. 
 
3./ Jelen határozat 2016. január 1-jén lép hatályba. 
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Felelős: Gémes László polgármester 
 
Határidő: 2016. január 10. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália gazd. 
osztályvezető, Munkácsi Zoltán polgármesteri kabinet munkatársa, 
Szentes Város Szolgáltató Kft. 

 
 

3./ Napirend 
 

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK 
 
Tóth Péter képviselő elmondta, lakossági kérdéseket tolmácsol. Az emberek 
kíváncsiak arra, hány százalékos támogatottsággal valósult meg a szennyvízcsatorna 
beruházás? Hogyan és milyen módon tudnak a befizetett pénzükhöz hozzájutni?  
 
Gémes László polgármester elmondta, a szennyvízcsatorna beruházása kapcsán az 
első fordulóra benyújtott pályázaton 85 %-ot nyertünk meg. A második fordulóban 
első körben szintén 85 %-ot. A kormányváltást követően lehetőség nyílt arra, hogy 
egy átdolgozott pályázattal magasabb támogatási intenzitást nyerjünk. Végül 94 %-os 
támogatásról beszélhetünk. Valamennyi önerőt is nyertünk önerő alapból. Pontosan 
nem tudja megmondani, mennyit fognak visszakapni a lakosok. 2016. márciusban, 
illetve áprilisban fognak lejárni a lakáskassza szerződések. Akkor fognak 
aktivizálódni a megtakarítások. Kedvezményezett a Víziközmű Társulat. Amikor az 
összes szerződés lezárul, akkor lehet látni, hányan nem fizettek rendszeresen, kinek 
volt elmaradása. Addigra már ki lehet számolni, mennyi önerőt nyertünk, mennyibe 
került a beruházás és mennyi az az összeg, amellyel pótolni kell. Vélhetően jövő 
nyárig mindenki visszakapja a pénzét.  
 
Tóth Péter képviselő kérte, hogy erről kapjanak a lakosok tájékoztatást. 
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, a visszakapott összeget csak lakás 
céljára lehet felhasználni? 
 
Gémes László polgármester elmondta, azért választották ezt a hosszú futamidőt, 
mert visszakapott összeget szabadon lehet felhasználni.  
 
Lukács Istvánné képviselő elmondta, a képviselő-testület december 10-én tartott 
rendkívüli ülésén módosította a szociális rendeletet. Tájékoztatta testületet arról, 
hogy a lakosok köszönettel vették az önkormányzat által nyújtott egyszeri 
támogatást.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, lesz-e lehetőség a rendőrségi épület 
felújítására?  
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Gémes László polgármester elmondta, egyelőre nem terveznek felújítást, idén már 
kapacitás sincs rá.  
 
Gémes László polgármester elmondta, korábban már tárgyalta a képviselő-testület 
terepjáró és kisbusz vásárlására vonatkozó előterjesztést. A gépjárművekre 
árajánlatot is küldtek, azonban a vásárlás meghiúsult. A napokban sikerült kedvező 
ajánlatra találni. Kérte a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a Szegvári 
Falufejlesztő Kft. a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet hitelajánlata alapján 60 
hónap futamidőre megvásároljon 1 db Ford Ranger 2,2L TDCi (150 Le) M6 XL típusú 
terepjárót és 1 db Ford Transit V363 LWB-EF (Jumbo) 1.6) 46OE, 2,2L TDCi (155 Le) 
M6 Minibus Trend típusú kisbuszt.  
 
Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt.  
 
142/2015. (XII.17.) KT. 
 
Tárgy: Gépjárművek vásárlása a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft-nek. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
gépjárművek vásárlására vonatkozó szóbeli előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat – mint a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosa – 
hozzájárul, hogy a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
a./ 1 db Ford Ranger, 2,2L TDCi (150 Le) M6 XL típusú terepjárót 
b./ 1 db Ford Transit V363 LWB-EF (Jumbo) (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. a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
hitelajánlata alapján 60 hónap futamidőre vásárolja meg a fenti két típusú 
gépjárművet. Az ügyleti kamat mértéke: mindenkori JBA + 1,65 kamatfelár. 
Fizetési ütemezés: tőkefizetés – évente kétszer, kamatfizetés: havonta.  
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az adásvétel lebonyolításával. 
 



12 

 

4./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a gépjárművek megvásárlásához 
szükséges önerőt vissza nem térítendő támogatásként a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nek biztosítja.  
 
5./ A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a hitel felvételéhez az 
adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó kormányzati engedély szükséges. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az engedély kérelem 
benyújtásával. 
 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália gazdálkodási 
osztályvezető, Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. Gyömbér Ferenc ügyvezető, Hovány Kft. Szeged, Szegvár és 
Vidéke Takarékszövetkezet Szegvári Kirendeltsége.  

 
 
 
Gémes László polgármester gratulált Puskásné Halál Ágnes képviselőnek, aki 
Csongrád megye Szakmai ellátásáért díjat kapott. Munkájához további sok sikert 
kívánt. Hozzátette, büszke a képviselő-testületre és a hivatalra is.  
 
Puskásné Halál Ágnes képviselő megköszönte a gratulációt.  
 
 
 
A képviselő-testület személyt érintő ügy tárgyalását zárt ülés keretében folytatja.  
 
 
 
 
A képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére vonatkozó 
előterjesztés tárgyalását nyílt ülés keretében folytatja. 
 
Gémes László polgármester megkérdezte, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai létszámának meghatározása, létszámcsökkentés elrendelésére vonatkozó 
határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? 
 
A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Átadta a szót Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselőnek. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai létszámának meghatározása, létszámcsökkentés elrendelésére vonatkozó 
határozati javaslatot. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
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A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
határozathozatalban 7 fő vett részt.  
 
145/2015. (XII.17.) KT. 
 
Tárgy: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai létszámának meghatározása, 
létszámcsökkentés elrendelése. 
 
 
 

Határozat  
 

1./ A képviselő-testület a 2016. január 1. napjától létrehozandó Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai létszámát -  figyelemmel a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 1. számú mellékletére -   1,6 főben 
határozza meg, melyből 1 fő főfoglalkozású és 1 fő részfoglalkozású, 
határozatlan idejű közalkalmazott.  
 
2./ A képviselő-testület a család- és gyermekjóléti szolgálatok 2016. 
január 1. napjától hatályos  működtetése, illetve átszervezése 
következtében  (melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint végrehajtási 
rendeleteik: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet és a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM 
rendelet határoz meg)  a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán 1 fő főfoglalkozású, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló jogviszonyának 
megszüntetéséről dönt. A döntés egyidejűleg az álláshely 
megszüntetését is jelenti.  
 
3./ A képviselő-testület felkéri a SZEESZI vezetőjét, hogy a 
létszámcsökkentés munkáltatói feladatait hajtsa végre. 
 
Felelős: Gémes László polgármester, SZEESZI intézményvezetője 
 
A határozatról értesül: Gémes László polgármester, Szabó István 
polgármester Gyömbér Ferencné jegyző,  SZEESZI intézményvezetője, 
Márton Rozália Gazd. osztályvezető, Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi 
ügyintéző. 
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Gémes László polgármester megkérdezte, a Magyarország központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete szerinti, A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai 2. pontja a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatására vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos határozati javaslathoz 
van-e kérdés, hozzászólás? 
 
A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Átadta a szót Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselőnek. 
 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta Magyarország központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete szerinti, A helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. pontja a helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatására vonatkozó pályázat benyújtásával 
kapcsolatos határozati javaslatot. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
határozathozatalban 7 fő vett részt.  
 
146/2015. (XII.17.) KT. 
 
Tárgy: Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklete szerinti, A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. pontja a Helyi 
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására vonatkozó 
pályázat benyújtása  
 

Határozat 
 

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 145/2015. 
(XII. 17.) KT. számú határozatával a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény Család- és gyermekjóléti Szolgálatán 1 fő 
főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló 
jogviszonyának megszüntetéséről döntött.  
 
2./  A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy nyújtson 
be pályázatot Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 3. melléklete szerinti A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai 2. pontja a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatására. 
 
3./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat 
benyújtásával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat teszi: 
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a./ A jelen határozattal elrendelt jogviszony megszüntetéséhez 
kapcsolódóan a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi 
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
pályázata alapján támogatásban nem részesült. 
 
b./ A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – 
jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli 
– foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más 
költségvetési szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében 
a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs 
lehetőség. 
 
c./ A képviselő-testület felülvizsgálta az általa alapított költségvetési 
szervek közötti létszám- és álláshely-átcsoportosítási lehetőséget és azt 
állapította meg, hogy létszám- és álláshely-átcsoportosítása nincs módja és 
lehetősége.  
 
d./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megszüntetett álláshely 
legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve 
a települési önkormányzat rendeletét, illetve a társulás határozatot) adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.  
 
e./ A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott, engedélyezett 
létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt 
járó létszámcsökkentés fedezete nem áll rendelkezésre, illetve hiányt  
keletkeztet, ezért az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére 
pályázatot nyújt be.  
 
4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, ha a  
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklete szerinti A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. 
pontja a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatására vonatkozó pályázati kiírás megjelenik, és annak 
benyújtásához a jelen határozatban tett nyilatkozatok módosítása vagy 
kiegészítése szükséges, arról előterjesztés formájában azonnal intézkedjen. 

 
Felelős: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző 
 
A határozatról értesül:  Gémes László polgármester,  Gyömbér Ferencné 
jegyző,  SZEESZI intézményvezetője, Márton Rozália Gazd. osztályvezető, 
Kánvásiné Kis Sarolta személyügyi ügyintéző 
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Gémes László polgármester megköszönte a részvételt, mindenkinek békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket kívánt, és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmft. 
 
 
Gémes László        Gyömbér Ferencné 
polgármester                    jegyző  
 
 

dr. Vigh-Molnár Henriett  Lukács Istvánné 
képviselő, jkv. hitelesítő 

 


