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Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én 14.00 órakor tartott
nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester,
Döbrőssyné dr. Seres Ilona,
Lukács Istvánné alpolgármester,
Puskásné Halál Ágnes képviselő,
Tóth Péter Pál képviselő,
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül:
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Dr. Tóth Flórián Szentes Járás Hivatal vez.
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető,
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető,
Lukácsné Csurgó Csilla gazd. oszt. vez. h.,
Csurka Zoltánné óvodavezető,
Pöszmet Zsolt intézményvezető,
Pap János intézményvezető,
Gyömbér Ferenc ügyvezető,
Rúzs-Molnár Nelli.
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes, dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lukács
Istvánné és Puskásné Halál Ágnes képviselőket javasolta. Kérte, hogy aki a jegyzőkönyvhitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
9/2018. (II.15.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és Puskásné Halál Ágnes
képviselőket bízta meg.
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Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat (1. sz.
melléklet), kérte, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 5 fő
vett részt.
10/2018. (II.15.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND ELŐTT TÁRGYALANDÓ ÜGYEK:
1. Tájékoztató a két ülés közötti intézkedésekről

NAPIRENDI PONTOK:
1. Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetése
2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteket bemutató táblázat
2018-2021. évre
3. Az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása
4. A Kurca-parti Óvoda beiratkozási rendjének meghatározása
5. Gémes László polgármester szabadság ütemezése
6. Gémes László polgármester éves cafetéria keretének jóváhagyása
7. Szavazatszámláló Bizottság Tagjainak megválasztása
8. Közterületi elnevezések módosítása
ZÁRT ÜLÉS

TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
KÖZÖTT TÖRTÉNT INTÉZKEDÉSEKRŐL
Gémes László polgármester rátért a két ülés között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztató (2. sz. melléklet) megtárgyalására. A tájékoztatót
kiegészítette azzal, hogy a külterületi földutas pályázat nyert. Előre láthatólag az idei évben
megvalósulhat a beruházás. Kérte a képviselőket, hogy kérdéseiket tegyék fel.
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte, hogy a DÉMÁSZ-szal folytatott tárgyalásról, a
beadandó pályázatok egyeztetéséről, az Önkormányzati Kockázat elemzővel történt
megbeszélésről és a tervkészítő tanáccsal történt egyeztetésről kapjanak bővebb tájékoztatást.
Gémes László polgármester a DÉMÁSZ-szal történt tárgyalásról elmondta, az önkormányzat
közvilágítás üzemeltetési szerződése 2017. december 31-én lejárt. A szolgáltató szeretné azt
meghosszabbítani. Személy szerint szerette volna, ha valami plusz szolgáltatást is nyújtanak,
de mivel ez nem történt meg 2018. március 31-ig meghosszabbították a tavalyi szerződést.
2018. március 30-ig hoznak egy újabb ajánlatot, melybe néhány fejlesztést is elvégeznek. Ez
jelentheti azt, hogy egy bizonyos területen új lámpatestek kerülnek felszerelésre.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy ennek keretében a Piac-téren
megvalósulna a közvilágítás bővítése?
Gémes László polgármester válaszában közölte, hogy igen, úgy tervezik, mivel a
körforgalom megvalósulása egy újfajta világítórendszer kiépítését vonja maga után. A
beadandó pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a február 5-i rendkívüli testületi ülésen
volt ezekről a pályázatokról szó: a sportpályán kialakítandó futópálya megvalósítása, a
tűzoltószertár felújítása, rendezvények szervezése. Kockázatelemzéssel kapcsolatban
elmondta, hogy nagyon sok cég megkeresi az önkormányzatot heti rendszerességgel,
különféle ajánlatokkal, melyeket nem szeretnének igénybe venni. Mivel plusz kiadásokkal
járnának.
Határné Bottyán Erika képviselő az ülésre 14:07 perckor megérkezett.
Gémes László polgármester a tervkészítő tanáccsal történt egyeztetéssel kapcsolatban
elmondta, hogy Csongrád megyének a rendezési tervét meg kell újítani, ebbe lesznek
beillesztve a települési tervek. Ezzel kapcsolatban volt egyeztetés.
Tóth Péter képviselő az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban megkérdezte, hogy
javult-e a víz minősége, az uniós előírásoknak megfelel-e?
Gémes László polgármester elmondta, hogy az uniós előírások szigorúbbak, mint a magyar.
A rendszer elkészült, működik is, a kémiai paraméterek jók. Viszont az elfolyó vízben a
biológiai határérték magasabb, ami miatt a 201-es Kormányrendeletnek nem felel meg az
ivóvíz. A vállalkozó nem tudja ezt a problémát megoldani, az üzemeltetővel folyamatos
vitában vannak. Hol az egyik hoz jó mintát és a másik rosszat, vagy fordítva. A legfurcsább,
hogy 2-3 labor eltérő eredményeket mért. Az önkormányzat megbízta az országos nagylabort,
az OKI-t, de kapacitás hiányában nem vállalták a víz vizsgálatát. Ez a projekt megállt, isszuk
a régi jó vizünket, az új ammónia mentes vizet nem engedik a hálózatba. Tegnapi napon volt
ellenőrzés a beruházással kapcsolatban a minisztérium részéről, mindent rendben találtak.
Hálózatra termelési engedély is van, de úgy gondolja, hogy addig míg minden paraméter nem
megfelelő, ne használja a lakosság, nem engedik a hálózatra termelni a rendszert.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a mezőőri szolgálat megalakult-e?
Gémes László polgármester elmondta, hogy jelentkező hiányában nincs mezőőri szolgálat.
Vagyis volt néhány jelentkező, de a feltételeknek nem feleltek meg.
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Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, hogy a polgármester úr megbízásából Szegeden
részt vett dr. Piros Attila dandártábornok beiktatásán. Szegvár nagyközség nevében jó
egészséget kívánt a munkájához.
Gémes László polgármester megkérdezte, van-e még valakinek kérdése, véleménye a két ülés
között történt intézkedésekkel kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte, aki elfogadja az
előterjesztést, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.

11/2018. (II.15.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti intézkedésekről
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülésén
tudomásul vette a polgármester két ülés között történt eseményekről,
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatóját.

1. NAPIRENDI PONT
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gémes László polgármester ismertette az első napirendi pontot. (3. sz. melléklet)
Megjegyezte, hogy ezt az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezte a Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság véleményét.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság feladata, hogy írásban
véleményezze a költségvetésről szóló rendelet tervezetet. Az államháztartás működési
rendjéről szóló törvény előírásainak figyelembe vételével készült a rendelettervezet,
megfelelő szerkezetben és tartalommal került előterjesztésre. Megfelelő határidőn belül. Az
egyeztető tárgyalások megtörténtek az intézményvezetőkkel. A Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság a 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 815.565.000 forintban
javasolja elfogadni.
Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
véleményét.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági tag elmondta, hogy elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye?
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Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a központi költségvetésből 8.220.000 forint,
zöldterületek, közterületek tisztántartására kapott támogatás mit takar? A közutak
fenntartására lehet-e számítani valamilyen pályázati úton elnyerhető támogatásra? A
csatornázásból van-e visszatartott összeg az utak helyreállítására?
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, a zöldterület gazdálkodás a
közterületek tisztántartása, a piac és az útszéli fűnyírás költségeit jelenti.
Gémes László polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szennyvízberuházás lezárult.
Az Arany János utca rendbetétele még függőben van. Pályázat belterületi utakkal
kapcsolatosan eddig még nem volt. Bízik benne, hogy kormányzati segítséggel a jövőben
lehetséges lesz az utak felújítása.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő a közutak állapotával kapcsolatban kérte, hogy a
Bercsényi utcában történjen meg a kátyúzás, mivel olyan rossz állapotban van út, hogy a
szemétszállító autó is nehezen közlekedik. A mezőőri szolgálat megalakulásával kapcsolatban
megkérdezte, melyik összeg lett betervezve erre a feladatra? Megjegyezte a díszkivilágítás
korszerűsítésére is kitér az anyag. Kérdése, hogy milyen összegben történne ez és mit
jelentene?
Gémes László polgármester megjegyezte, örült volna annak, ha ezek a kérdések már
bizottsági ülésen elhangzottak volna. Felkérte a gazdálkodási osztályvezetőt válaszoljon a
feltett kérdésekre.
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy a mezőőri költségek
tervezésénél 1 fővel számoltak, minimálbérrel, a 19,5 %-os járulékkal és minimális 200 ezer
forint dologi kiadással. Bevételi oldalon az állami támogatással nem számolhatott, a
beindításhoz kapott pénzzel sem, mivel a beindítás után lehet bevétellel számolni.
Díszkivilágítással kapcsolatban elmondta, hogy 1.200.000 forintot terveztek ledes
díszkivilágításra, mivel a jelenlegi elavult. Természetesen csak abban az esetben, ha a
likviditási problémák nem merülnek fel.
Gémes László polgármester a kátyúzással kapcsolatban megjegyezte, elsősorban a kapacitás
hiánya hátráltathatja, mivel a Falufejlesztő Kft. jelenleg a két nagy beruházás megvalósításán
dolgozik. Esetleg szóba jöhet, hogy alvállalkozóval valósítják meg a kátyúzást. A Bercsényi
utcával kapcsolatban elmondta, az anyag rendelkezésre áll, csak az időjárás nem megfelelő az
út felújításához. A Jaksa János utca felújítása is tervbe van véve, de az elmondott indokok
miatt az is várat magára. Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, véleménye a
költségvetéssel kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte, aki elfogadja Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat 2018. évi költségvetését, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következőket rendelte el.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
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2. NAPIRENDI PONT
AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKET
BEMUTATÓ TÁBLÁZAT 2018-2021. ÉVRE
Gémes László polgármester ismertette a következő napirendi pontot. (4.sz. melléklet)
Megkérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét ismertesse a bizottság döntését.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Gémes László polgármester megkérdezte van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha elfogadják az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteket bemutató táblázatát 2018-2021. évre, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.

12/2018. (II.15.) KT.
Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteket bemutató táblázat 2018-2021.
évre
Határozat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A. § szerint a helyi
önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig
határozatban állapítja meg a az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás
részletes
szabályairól
szóló
353/2011.
(XII.30.)
kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat az alábbiak szerint határoz az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
alakulásáról a költségvetést követő három évben.
e Ft-ban
Megnevezés
Kiadások
Felhalmozási hitel törlesztés
Kiadások összesen:

2018.
év
4300
6500

2019.
év
1500
1308

2020. év

2021. év

0
0

0
0
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Bevételek
Helyi adók
Bírság, pótlék
Bevételek összesen:

88000
0
78300

88000
0
77500

88000
0
77500

88000
0
77500

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi
költségvetésébe építse be a 2018. évre vonatkozó adatokat.
Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása
Felelős: polgármester, jegyző
Határozatot kapja: polgármester, jegyző, gazdálkodási osztály

3. NAPIRENDI PONT
AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRA
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét az
előterjesztésről. (5. sz. melléklet)
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha egyetértenek az önkormányzat
rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtásával, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.

13/2018. (II.15.) KT.
Tárgy: Az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú
melléklet I.10. pontja Önkormányzati fejezeti tartalék (a továbbiakban 3.
számú melléklet) támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2018. évi kiegészítő támogatásra,
amennyiben a fenti törvényi előírásoknak év közben megfelel.
Felelős: polgármester, jegyző
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Határidő: 2018. folyamatos
Határozatot kapja: polgármester, jegyző, gazdálkodási osztályvezető

4. NAPIRENDI PONT
A KURCA-PARTI ÓVODA BEIRATKOZÁSI RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Gémes László polgármester elmondta, hogy az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság véleményezte. (6. sz. melléklet) Megkérdezte a bizottság döntését.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági tag közölte, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha elfogadják a Kurca-parti Óvoda
beiratkozási rendjét, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.

14/2018. (II.15.) KT.
Tárgy: A Kurca-parti Óvoda beiratkozási rendjének meghatározása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvoda működésével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:
1./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés b) pontja alapján az intézmény általános felvételi időpontjai,
amikor helyben, személyesen lehet beiratkozni:
2018. április 23. (hétfő)
2018. április 24. (kedd)
2./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés b) pontja alapján az intézmény heti és éves nyitvatartási idejét az
alábbiak szerint határozza meg:
hétfőtől- péntekig minden nap 6,30 – 17,00 óráig tart nyitva;
éves szinten zárva tart: augusztus 1-31. napjáig.
Felelős: Csurka Zoltánné intézményvezető
Határidő: azonnal
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Csurka Zoltánné intéz ményvezető

5. NAPIRENDI PONT
GÉMES LÁSZLÓ POLGÁRMESTER SZABADSÁG ÜTEMEZÉSE
Gémes László polgármester megjegyezte minden évben visszatérő napirendi pont. (7. sz.
melléklet) Megkérdezte kérdése, véleménye van-e valakinek? Mivel nem volt kérte a
képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a polgármester határozati javaslat szerinti
szabadságütemezését.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
15/2018. (II.15.) KT.
Tárgy: Gémes László polgármester 2018. évi szabadság ütemezése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) és (2)
bekezdése alapján Gémes László polgármester 2018. évi 39 nap
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2018. január 24-30.
2018. február 8-9.
2018. május 17-18.
2018. június 25-29.
2018. július 23-27.
2018. augusztus 13-23.
2018. szeptember 5-7.
2018. október 25-26.
2018. november 8-9.
2018. december 6-7, 27-28.
Összesen:

5 nap
2 nap
2 nap
5 nap
5 nap
9 nap
3 nap
2 nap
2 nap
4 nap
39 nap.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szabadság igénybe
vétele során a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C. § (2) bekezdése alapján járjon el.
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A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Berkeczné Csák Andrea
igazgatási osztályvezető

6. NAPIRENDI PONT
GÉMES LÁSZLÓ POLGÁRMESTER ÉVES CAFETÉRIA KERETÉNEK
JÓVÁHAGYÁSA

Gémes László polgármester megkérdezte kérdése, véleménye van-e valakinek? Mivel nem
volt kérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a polgármester éves cafetéria
keretéről szóló határozati javaslatot.(8 sz. melléklet)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
16/2018. (II.15.) KT.
Tárgy: Gémes László polgármester éves cafetéria keretének jóváhagyása
Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése
alapján Gémes László polgármester cafetériajuttatásának éves keretösszegét
bruttó 200.000,- Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület Gémes László polgármester éves cafetériajuttatásának
igénybevételére, az azzal való elszámolásra és visszatérítésre a Szegvári
Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó
részletszabályait rendeli alkalmazni.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás
jegyző, Márton Rozália gazd. osztályvezető, Berkeczné Csák Andrea
igazgatási osztályvezető.

7. NAPIRENDI PONT
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA
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Gémes László polgármester megkérdezte a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatban vane véleményük, kérdésük esetleg javaslatuk? Mivel nem volt kérte a képviselőket,
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.(9 sz. melléklet)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
17/2018. (II.15.) KT.
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésének
megfelelően az alábbi szegvári lakcímmel rendelkező személyeket választja
meg a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak:
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjai:
Ágoston László
Balatoni Sándor
Bánfi Antal Józsefné
Czibulya Antalné
Csatordai Endre
Dobai János
Farkas Tibor
Gyömbér Ferencné
Halász Ottó Ferencné
Kozmáné Kovács Olga
Kukovecz Sándorné
Kupcsikné Tégla Mária
Lőrinczné Aradi Éva Ibolya
Pap Jánosné
Puskás Istvánné
Szabóné Héring Erzsébet
Szucsán János Ferencné
Szűcs Olga
Tasnyik István
Vassné Agócs Ilona
Vigh Mária Edit

Jókai u. 6.
Szabadságharcos u. 15.
Rákóczi u. 90.
Tiszai u. 23.
Kórógy u. 45.
Tiszai u. 18.
Szentesi u. 11/A
Kinizsi u. 9.
Petőfi u. 17.
Bercsényi u. 22.
Rozmaring u. 1.
Muskátli u. 6.
Kontra u. 31/A
Kántor u. 10
Kórógy u. 87.
Deák F. u. 12.
Szabadságharcos u. 28.
Arany János u. 1/B
Rozmaring u. 39.
Kórógy u. 76.
Arany János u. 16.

A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjai:
Ágostonné Szécsényi Erika
Bányai Ferencné

Kontra u. 49.
Mindszenti u. 91/A
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Csatordai Lajosné
Gila László
Giláné Süli Edit
Horváthné Béres Edit
Magyar Illésné
Nagy Lászlóné
Némethné Katona-Kiss Dóra
Purgel László
Szűcsné Ábrahám Mária
Tóthné Nóbik Marianna Ildikó
Vida Mihály
Vígh Károlyné

Tiszai u. 13.
Kinizsi u. 1.
Malom u. 7.
Epres u. 1/A
Kárász u. 11.
Deák F. u. 4.
Arany János u. 8.
Ménes u. 7.
Régiposta u. 53.
Kontra u. 17/A
Kántor u. 16.
Kórógy u. 15/A

Felelős: dr. Szecskó Tamás, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap: dr. Szecskó Tamás jegyző, SZSZB tagok és
póttagok

8. NAPIRENDI PONT
KÖZTERÜLETI ELNEVEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés,
vélemény? Mivel nem volt kérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a
közterületi elnevezések módosításával.(10. sz. melléklet)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
18/2018. (II.15.) KT.
Tárgy: Közterületi elnevezések módosítása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az alábbi
közterületek helyes elnevezéséről:
-

I. külterület tanya
II. külterület tanya
III. külterület tanya
IV. külterület tanya
V. külterület tanya
VI. külterület tanya
VII. külterület tanya
VIII. külterület tanya
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a közterületi
elnevezések központi címrendszerben történő módosítása érdekében.
Felelős: Dr. Szecskó Tamás jegyző
Határidő: azonnal
A határozatot kapja: Dr. Szecskó Tamás jegyző, Váradiné Szép Tünde
anyakönyvvezető
Gémes László polgármester megkérdezte van-e még valakinek előterjesztése, kérdése?
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a központi és az új falusi ABC környéke kihez
tartozik, önkormányzaté, vagy a COOP-é?
Gémes László polgármester szerint a járda az az önkormányzaté a járdán belüli terület a
COOP tulajdona.
Tóth Péter képviselő elmondta, hogy az új falusi ABC-nél lévő szelektívhulladék gyűjtők
környéke egy szeméttelep. A parkolóban áll a víz eső esetén, mivel nem tud lefolyni. A
kerékpár tárolóknál szintén ez a helyzet. Kérte, hogy a Kft. dolgozói nyessék le az árok partot,
hogy a víz letudjon folyni.
Gémes László polgármester elmondta, hogy az új falusi ABC-nél lévő parkoló, ahol a kukák
találhatók a COOP tulajdona. Ígéretet tett arra, hogy intézkedni fognak. Megemlítette, hogy a
lakosok megfogják kapni a szemétszállításnál használatos kukákat végre. Azok a lakosok,
akik rendelkeznek szerződéssel díjmentesen átvehetik a kukákat valószínűleg már a jövő
héten. Mivel nem volt több hozzászólás, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Lukács Istvánné

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

Puskásné Halál Ágnes
képviselő, jkv. hitelesítő

