1

Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 29-én 13:00 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 Pál képviselő,
Dr. Vigh-Molnár Henriett.
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül:
Farkas Sándor országgyűlési képviselő,
Dr. Tóth Flórián Szentes Járás Hivatal vez.
Molnár Csaba tűzoltóparancsnok helyettes,
Balog-Szabó Imre r.ezredes kapitányságvez.,
Privóczki Zoltán polgárőr egy. elnökhelyettes,
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
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,
Krám István alezredes,
Vighné Somodi Rita polgárőr egy. titkára.
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket, külön köszöntötte a meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésre
felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv hitelesítésére Határné Bottyán Erika és Tóth Péter
képviselőket javasolta. Kérte, hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
27/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Határné Bottyán Erika és Tóth Péter
képviselőket bízta meg.
Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat (1. sz.
melléklet), kiegészítve a HÉSZ módosításával, kérte, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

28/2018. (III.29.) 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. Tájékoztató a Szentesi Járási Hivatal tevékenységéről
2. Rendőrség beszámolója a település közrend, közbiztonsági helyzetéről
3. Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi munkájáról
4. Tájékoztató a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről
5. Beszámoló az adóztatásról
6. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról
7.Önkormányzati támogatásra pályázat kiírása
8. Döntés az optikai gerinchálózat hasznosításáról
9. Vállalkozási szerződés a 2018. évi rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei
étkeztetésének biztosítására
10. Együttműködési megállapodás a Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi
Egyesülettel
11. Mezei őrszolgálatról szóló helyi önkormányzati rendelet módosítása
12. HÉSZ módosítás
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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 művelődési ház udvarára tervezett kézilabdapálya kialakítása
megfog valósulni. Ebben sokat segített Farkas Sándor országgyűlési képviselő. A Jakókövesút felújítására benyújtott pályázatot megnyerte az önkormányzat. Ennek a pályázatnak a
keretében megvalósul egy munkagép és egy traktor vásárlása is. Az iskola pályázat
megvalósítása is hamarosan elindul, a nyílászárókat felmérték, legyártás alatt vannak. Az
ablakok cseréjét az iskolai szünidők alatt fogják megvalósítani. A belterületi utak
karbantartásával kapcsolatban elmondta, hogy a jövőben indul egy program, melynek
keretében lehetőség lesz az utak felújítására. A Tiszára vezető út felújítása az árvíz levonulása
után elfog kezdődni. A körforgalom kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy a támogatási
szerződés aláírásra került. Előre láthatólag nyáron megvalósulhat a beruházás. Kérte a
képviselőket, hogy kérdéseiket tegyék fel.
Csurka Zoltánné intézményvezető elmondta, hogy a mai napon fejeződött be egy három
napos továbbképzés, melynek a Kurca-parti Óvoda adott helyet, illetve az Ifjúsági
Szálláshely. Az Oktatási Hivatal szervezésében zajlott le, esélyteremtés, felzárkóztatás,
egyéni bánásmód témakörében. A Kurca-parti Óvoda egy innovációs tevékenységet mutatott
be a régióból érkezett óvónőknek, illetve az Oktatási Hivatal munkatársainak. Ez által
Szegvár jó hírét erősítik.
Gémes László polgármester elmondta, hogy a kormány bejelentette, hogy a családoknak a
rezsiköltségét csökkenti. A gáz- és távfűtést használóknál a számlából fogják jóváírni a
támogatást. A szilárd tüzelőanyagot használók esetében még kidolgozás alatt van, hogy
miképpen tudják igénybe venni a támogatást. Erről tájékoztatni fogják a lakosságot. Senki
nem fog kimaradni a rezsicsökkentésből. Megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük,
véleményük?
Mivel nem volt, kérte aki a tájékoztatót tudomásul veszi kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

29/2018. (III.29.) 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.
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1. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZTATÓ A SZENTESI JÁRÁSI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Gémes László polgármester ismertette az első napirendi pontot. (3. sz. melléklet)
Megjegyezte dr. Tóth Flórián hivatalvezetőt van-e kiegészítése az írásos anyaghoz?
Dr. Tóth Flórián hivatalvezető köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a Járási Hivatal
öt éve alakult meg, ennek az évfordulónak kapcsán számot adnak munkájukról. A Járási
Hivatalok megalakítása egy nagyon komoly közigazgatási reformnak a fontos állomását
jelentette. Amikor az önkormányzati igazgatási tevékenységgel kiegészült államigazgatási
tevékenység egy egységes szervezetben, egy egységes feladat ellátási szemlélet alapján
szervezett hivatali struktúrának adták át. Így az önkormányzatoknak csökkent a szerepe.
Ezzel párhuzamosan nőtt a központi közigazgatás közigazgatási feladatainak és hatásköreinek
a száma. Elmondta, hogy a Kossuth u. 8. sz. alatti földhivatal átköltözött az Ady Endre u. 13.
sz. alá. Szintén kiürített egy épülete a Kormány Hivatal is. Az Ady Endre u. 29. sz. alatti
egészségbiztosítási pénztárat költöztették át az Ady Endre u. 13. sz. alá. A Járási Hivatal teljes
ügyfélfogadási forgalmának az 50 %-a a kormányablakban realizálódik. Egész évben ez az 50
% 43.000 ügyet jelent, ami igen jelentős szám. A Kormányhivatal szolgáltatásai egy helyen a
kormányablakban elérhetők. A foglalkoztatási osztállyal kapcsolatban elmondta, hogy
Szentesen az Ady Endre u. 22/b. sz. alatt található. 2017. évben 150 millió forintos támogatást
tudtak kifizetni, közvetlenül a munkáltatóknak. Ezek a források munkabér támogatásonként
kerültek átadásra. Tájékoztatta a jelen levőket, hogy Szentes Járásban a munkanélküliségi ráta
2,22 %, ami a megyei átlagnál jóval kedvezőbb. 2018. januárjában 603 munkanélküli volt
Szentes Járásban, ugyan ezen a napon 83 állásajánlat volt a Munkaügyi Központban. Ezekhez
még hozzá kell számolni azokat az álláshelyeket, melyekkel nem fordultak a Munkaügyi
Központhoz. Megköszönte a figyelmet, kérte, hogy tegyenek fel kérdéseket a tájékoztatóval
kapcsolatban.
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Elmondta, hogy szerint jól működik
a Járási Hivatal és a Kormányhivatali rendszer. Munkanélküliséggel kapcsolatban
megjegyezte, hogy ma már inkább a munkaerőhiány érzékelhető. Megkérdezte, hogy a
tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek észrevétele?
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, hogy a 2016. évi tanyafelmérésnek mi volt a
célja? Ezzel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni.
Dr. Tóth Flórián hivatalvezető elmondta, hogy a felmérés arra irányult, hogy a Földhivatali
nyilvántartásban szereplő tanyák valójában állnak-e még, van-e bennük lakos. Milyen
távolságra vannak közúttól, villamos hálózattól, illetőleg folyik-e ezekben gazdálkodási
tevékenység. Ebből a felmérésből a tanyavillamosítási program költségét próbálták
megbecsülni. Szegváron 286 tanya telket mértek fel. A tanyák többsége már nem lakott.
Legtöbb esetben nincs épület, vagy ha van is az romos. Egyre csökken azoknak a tanyáknak a
száma ahol még gazdálkodnak.
Gémes László polgármester megkérdezte van-e még kérdés? Mivel nem volt, elmondta, hogy
igaz, hogy egy tájékoztató hangzott el a Képviselő-testületnek tudomásul kellene vennie, de
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szeretné, ha a testület határozatban köszönné meg a hivatalvezető úr és kormánymegbízott
asszony munkáját. Kérte a képviselőket, ha ezzel egyetértenek kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
30/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a Szentesi Járási Hivatal tevékenységéről
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szentesi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztatót és elfogadta.

2. NAPIRENDI PONT
RENDŐRSÉG BESZÁMOLÓJA A TELEPÜLÉS KÖZREND, KÖZBIZTONSÁGI
HELYZETÉRŐL
Gémes László polgármester megkérdezte Balog-Szabó Imrét van-e kiegészítése az igen
tartalmas beszámolóhoz? (4. sz. melléklet)
Balog-Szabó Imre kapitányságvezető üdvözölte a megjelenteket. A statisztikákból
kiolvasható, hogy Szegváron nyolc év viszonylatában folyamatosan csökken a
bűncselekmények száma. Tavalyi évben a Szentesi Rendőrkapitányság illetékességi területén
a bűncselekmények száma 538 volt. Nyolc évvel ezelőtt ez 2300 eset volt. Kistérség
viszonylatában is ellehet mondani, hogy csökkent a jogsértések száma. 2017. évben már nem
érte el a százat. Szegváron is kimutatható a csökkenés, hiszen a tavalyi évben összesen 37
bűncselekmény történt a településen. Az ügyek kétharmadát eredményesen oldották meg.
Több intézkedni képes rendőr volt a közterületeken. Az elfogásra, az előállításra és az ittas
vezetők kiszűrésére fektették a hangsúlyt. A közlekedéssel kapcsolatban szintén javulásról
számolt be. A halálos közúti balesetek száma háromról egyre csökkent. Szerencsére ebben
Szegvár nem volt érintett. A településen hét személyi sérüléssel járó baleset történt.
Megelőzéssel kapcsolatban elmondta, hogy az óvodás korúaktól kezdve az időskorúakig
mindenkit megszólítottak. Úgy gondolja, hogy a mutatók javulásában nagy szerepe van a
megelőzésnek. Megköszönte a képviselő-testületnek és a polgármesternek az egész évi
támogatást. Szintén megköszönte, hogy a polgárőröket is támogatja az önkormányzat.
Megjegyezte, hogy a tavalyi évben Szegvár Önkormányzata nem értékelte a munkájukat.
Reményét fejezte ki arra, hogy az idén erre sor kerül.
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Megjegyezte, hogy Szegvár
közbiztonság nagyon jó. Köszönhető ez a három régi körzeti megbízottnak és az új
rendőröknek is. Tapasztalata szerint igen fontos a rendőri jelenlét a településen. Külterületen
is sokszor megjelennek, mezőgazdasági telephelyek területén. Szerinte kiemelkedő munkát
végeznek a Szentesi Rendőrkapitányság dolgozói, illetve a szegvári rendőrök is. Mindkét
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bizottság véleményezte a beszámolót, ezért megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
véleményét.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök megjegyezte, hogy köszönettel tartoznak a
rendőröknek a munkájukért. A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
Gémes László polgármester az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság véleményét is
megkérdezte.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök szintén megköszönte a rendőrök munkáját és
elfogadásra javasolta a beszámolót.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha elfogadják a beszámolót
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
31/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Rendőrség beszámolója a település közrend, közbiztonsági helyzetéről
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
rendőrség beszámolóját a közrend, közbiztonság helyzetéről és elfogadta.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Balogh Szabó Imre
Szentesi Rendőrkapitányság vezetője, szegvári körzeti megmízottak

Gémes László polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület külön határozatban köszönje
meg a Szentesi Rendőrkapitányság vezetőjének és minden munkatársának a munkáját. Kérte a
képviselőket, ha ezzel egyetértenek kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
32/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Köszönet a 2017. évben végzett munkáért a Szentes Városi Rendőrkapitányságnak és
a körzeti megbízottaknak.
Határozat

7
Szegár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét és
elismerését fejezte ki a feladatok végrehajtásában közreműködő Szentes
Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a Kapitányság állományának, a
Szegvár nagyközségben szolgálatot teljesítő körzeti megbízottaknak.
További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Balogh Szabó Imre
Szentesi Rendőrkapitányság vezetője, szegvári körzeti megbízottak.

3. NAPIRENDI PONT
BESZÁMOLÓ A SZENTESI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2017.
ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Gémes László polgármester megkérdezte szóbeli kiegészítés lesz-e a beszámolóhoz? (5. sz.
melléklet)
Molnár Csaba parancsnok helyettes köszöntötte a megjelenteket. A mentő tűzvédelemmel
kapcsolatban elmondta, hogy a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe
öt települést érint. Ezeken a településeken a tűzoltók 255 káresetnél vettek részt. Ebből 137
műszaki mentés és 118 tűzeset volt. Műszaki mentések körébe tartoznak az időjárás okozta
beavatkozások is. Szegvár vonatkozásában 7 tűzesetnél és 9 műszaki mentésnél avatkoztak be
a tűzoltók. Megragadta az alkalmat, hogy a Képviselő-testületnek és a polgármesternek
megköszönje a Szegvári Önkéntes Tűzoltók támogatását, hiszen nagy szükség van rájuk. Erre
az évre már 100 millió forinttal több pályázati forrás áll rendelkezésre országos szinten az
önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására. Ez azt jelenti, hogy a II. kategóriás önkéntes
tűzoltó egyesületek 850 ezer forintnyi támogatásban részesülhetnek. A Szegvári Önkéntes
Tűzoltó Egyesület is pályázott, minden segítséget megadnak nekik, hogy sikeres legyen a
pályázat. A hatósági rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy Szegvár vonatkozásában 48
eljárás volt. Irányított égetéssel kapcsolatos ügy 38 db volt, 4 építési engedélyezési eljárásban
vettek részt. Volt 1 db útépítéssel kapcsolatos és 5 db hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos
ügyük. Négy átfogó ellenőrzést hajtottak végre, valamint 1 db piacfelügyeleti ellenőrzést.
Elmondta, hogy 2017. évben 1 db tűzvédelmi bírságot kellett kiszabniuk. Ez egy tűzvédelmi
hatósági engedély nélküli irányított égetés volt. Elmondta, hogy a Kurca-parti Óvoda
átalakításával kapcsolatban egyeztettek az intézményvezetővel. A beruházás befejezésekor
fog befejeződni a hatósági eljárás is. Elmondta, hogy a Képviselő-testület 8/2015.-ös
önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól hatályos.
Keddi és szombati napokon lehet, 7 és 20 óra közötti időszakban kerti hulladékot, avart
égetni. Kiemelte, ha valaki ettől eltérő időszakban nyílttéri égetést folytat, tűzvédelmi bírság
kiszabásával sújtható. Elmondta még, hogy a közbiztonsági referens felkészítését végre
hajtják. Megköszönte a figyelmet.
Gémes László polgármester megköszönte a beszámolót és az elvégzett munkát. Veszélyes
helyen lévő fakivágások során mindig segítettek a tűzoltók. Kiemelte az önkéntes tűzoltók
munkáját. Örömmel hallotta, hogy a pályázati források nőttek. Az önkormányzat is adott be
egy pályázatot, mellyel segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a tűzoltóautónak legyen
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garázsa. Örül annak, hogy a hivatásos és önkéntes tűzoltók folyamatos kapcsolatot tartanak és
segítik egymást. Mivel mindkét bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot megkérte az
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök megköszönte a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkát és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a beszámolót.
Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét is.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök szintén elfogadásra javasolta a beszámolót.
Gémes László polgármester felkérte a képviselőket, ha egyetértenek a beszámolóval
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

33/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi munkájáról
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szentesi Tűzoltó-parancsnokság tájékoztatóját, azt a szóban elhangzott
kiegészítésekkel együtt elfogadta.
Határozatot kapja: Gémes László polgármester, Kálmán Rajmund tűzoltó
alezredes
Gémes László polgármester javasolta, hogy külön határozatban köszönjék meg a szervezet
munkáját, melyet a településért végeznek. Felkérte a képviselőket, ha ezzel egyetértenek
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

34/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Köszönet a 2017. évben végzett munkáért a Szentesi Tűzoltó-parancsnokságnak
Határozat
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Szegár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét és
elismerését fejezte ki a feladatok végrehajtásában közreműködő Szentesi
Tűzoltó-parancsnokság Vezetőjének és minden munkatársának.
További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Kálmán Rajmund tűzoltó
alezredes

4. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZTATÓ A SZEGVÁRI POLGÁRŐR EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Gémes László polgármester megkérdezte a Szegvári Polgárőr Egyesület alelnökét van-e
szóbeli kiegészítése a tájékoztatóval kapcsolatban? (6. sz. melléklet)
Privóczki Zoltán alelnök köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
Szegvári Polgárőr Egyesület közel 4.000 óra önkéntes munkát teljesített 2017-ben.
Megköszönte az önkormányzatnak a 2017. évi támogatást, valamint a Szentesi u. 18. sz. alatt
lévő helyiség ingyenes használatát. Megemlítette, hogy az egyesület pályázati kedve töretlen.
Jelenleg két pályázatuk bírálat alatt van. Egy bűnmegelőzési pályázattal 100 %-os támogatást
szeretnének elnyerni, illetve egy tárgyi eszköz támogatást, mellyel 90 %-os támogatáshoz
szeretnének jutni. Kezdeményezte az önkormányzattal egy együttműködési megállapodás
kötését, mivel némely pályázat előfeltétele a megállapodás megléte. Ennek tervezetét a
Képviselő-testület elé bocsátja. Megköszönte a figyelmet.
Gémes László polgármester elmondta, hogy köszönettel tartoznak a polgárőröknek. Nagy
erényük, hogy aktívan pályáznak, kihasználják a lehetőségeket. Megkérdezte a bizottságok
véleményét a tájékoztatóval kapcsolatban.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
elfogadja a tájékoztatót. Gratulált Vigh Jánosnak és Szabó Anikó polgárőröknek a
kitüntetésükhöz.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót.
Gémes László polgármester megkérdezte, van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a
tájékoztatóval kapcsolatban?
Lukács Istvánné alpolgármester megjegyezte, örvendetes, hogy sok fiatal kéri a felvételét az
egyesületbe.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha tudomásul veszik a tájékoztatót
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
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35/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet
tudomásul vett.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Bihari Ferenc Polgárőr
Egyesület Elnöke.

Gémes László polgármester ismét javasolta, hogy külön határozatban köszönje meg a
képviselő-testület a Szegvári Polgárőr Egyesület minden tagjának a munkáját. Kérte, aki ezzel
egyetért kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
36/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Köszönet a Polgárőr Egyesület vezetőségének és tagjainak
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezte ki
a Polgárőr Egyesület vezetőségének és tagjainak a település közbiztonságáért
kifejtett munkájáért és felkérte Bihari Ferenc elnököt, tolmácsolja ezt az
egyesület tagjai részére.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Bihari Ferenc Polgárőr
Egyesület Elnöke.

Gémes László polgármester megköszönte a meghívott vendégek részvételét, beszámolójukat
és tájékoztatójukat.
A meghívott vendégek további jó munkát kívánva távoztak.

5. NAPIRENDI PONT
BESZÁMOLÓ AZ ADÓZTATÁSRÓL
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Gémes László polgármester felkérte Dr. Szecskó Tamás jegyzőt mondja el az előterjesztéssel
kapcsolatos kiegészítéseit. (7. sz. melléklet)
Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy az iparűzési adó bevétel több mint 20 %-kal, a
gépjárműadó bevétel 10 %-kal nőtt az elmúlt évhez képest. Az elmúlt év jól sikerült,
köszönhető ez az adós kollégáknak. A lakosság megkapta a kellő tájékoztatást, a vitás
kérdéseket rendezték, az esetleges részletfizetési kérelmeket mindig méltányosan bírálták el.
Felhívta a figyelmet, hogy ebben az évben a magánszemélyek kommunális adójával
kapcsolatban várható, hogy ellenőrzés lesz néhány helyen. Ha találnak olyan ingatlant, ahol
nem a megfelelő adósávban adóznak, esetlegesen mulasztási bírság kiszabására is sor
kerülhet.
Gémes László polgármester megköszönte a kiegészítést. Megjegyezte, hogy a bírságot a
használt számítógépes rendszer szabja meg. Az iparűzési adó növekedése a gazdasági
tevékenység élénkülésének tudható be. A vállalkozások nagyobb forgalmat tudnak
lebonyolítani, ez egy pozitív folyamat. Súlyadó növekedéséből az a következtetés vonható le,
hogy a járművek száma is növekszik. Ezzel párhuzamosan sajnos az utak állapota romlik, de
várhatóan a jövőben ez a probléma megfog oldódni. Pozitívumként elmondta, hogy az elmúlt
tizenkét évben nem növekedtek az adóterhek. Szegvár nagyközség bevétele nem alapvetően a
települési lakosok befizetésére alapul. Mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta a
beszámolót megkérte a bizottság elnökét mondja el véleményüket.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy megállapították, hogy az iparűzési
adó emelkedése pozitív hatású. Örvendetes, hogy a késedelmi pótlékok befizetése javult.
Megköszönte a beszámolót és a bizottság részéről elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester megjegyezte, hogy szintén elégedett az adósok munkájával. Az
információ áramlás jó, a lakosok tájékozottak. A napokban kiküldésre kerültek a
talajterhelési bírsággal kapcsolatos levelek az új önkormányzati rendelet alapján.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, véleménye?
Lukács Istvánné alpolgármester megjegyezte nagyon jó, hogy a lakosok megkapták a
befizetendő adóról szóló határozatot, illetve a csekket. Hiszen volt olyan időszak mikor a
lakosoknak bekellett a hivatalba jönniük a befizetési csekkekért.
Gémes László polgármester elmondta, még van lehetőség papíralapú tájékoztatásra, addig az
önkormányzat kifogja ezt használni. Sajnos a mai elektronikus világ a papíralapú tájékoztatás
megszűnését eredményezi. Felkérte a képviselőket, ha elfogadják az adóztatásról szóló
beszámolót kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
37/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Beszámoló az adóztatásról
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: dr. Szecskó Tamás jegyző
Határidő: azonnal
A határozatot kapják: dr. Szecskó Tamás jegyző, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető

6. NAPIRENDI PONT
BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2017.
ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Gémes László polgármester megkérdezte az előterjesztés összeállítóját van-e kiegészítése?(8.
sz. melléklet)
Pap János intézményvezető megköszönte a lehetőséget, elmondta, hogy nincs kiegészíteni
valója. Ha valakinek van kérdése szívesen válaszol rá.
Gémes László polgármester megjegyezte, az írásos anyag igen tartalmas. Megkérte az
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét, mivel tárgyalták az előterjesztést, mondja
el a bizottság véleményét.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja
a beszámolót. Továbbá megköszönte az intézmény dolgozóinak a munkájukat.
Gémes László polgármester megkérte a képviselőket, ha elfogadják a beszámolót
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
38/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
gyermekjólétiés
gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület felkérte a nagyközség jegyzőjét, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §
(6) bekezdése alapján az átfogó értékelést a Csongrád Megyei
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Kormányhivatal Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály részére küldje
meg.
A képviselő-testület elismerését fejezi ki a
gyermekvédelmi területen tevékenykedők munkájáért.

gyermekjóléti

és

Felelős: Dr. Szecskó Tamás jegyző.
A határozatot kapják: Dr. Szecskó Tamás jegyző, Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály, Pap János
SZEESZI-vezető, Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető,
Váradiné Szép Tünde vezető főtanácsos.

Gémes László polgármester felkérte a képviselőket, ha elfogadják a Szegvári Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi szakmai programját kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.

39/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi szakmai
programja
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi szakmai
programját.

7. NAPIRENDI PONT
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel
kapcsolatban? Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha elfogadják az önkormányzati
támogatásra a pályázat kiírását kézfeltartással jelezzék. (9. sz. melléklet)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
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40/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Önkormányzati támogatásra pályázat kiírása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre
Szegvár településen lakóhellyel, székhellyel rendelkező vagy Szegváron
ténylegesen tevékenységet folytató személy, szervezet támogatása céljából
pályázatot ír ki az önkormányzati támogatásokról szóló 4/2017. (III. 31.)
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján.
A pályázat beadási határideje: 2018. április 27. 12,00 óra
A pályázatokat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal I. Emelet 11.
irodájában kell leadni.
A pályázatok elbírálására a 2018. május 31. napi képviselő-testületi ülésen
kerül sor.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Berkeczné Csák Andrea igazgatási
osztályvezető

8. NAPIRENDI PONT
DÖNTÉS AZ OPTIKAI GERINCHÁLÓZAT HASZNOSÍTÁSÁRÓL
Gémes László polgármester elmondta, települési tulajdonban van a közigazgatási határon
belül az optikai gerinchálózat, mivel lejárt a bérleti szerződés dönteni kell arról, hogy az
önkormányzat bérbe adja, vagy értékesíti. Egységes állásfoglalás nincs ezzel kapcsolatban.
Ezzel kapcsolatban van egy határozati javaslat. (10. sz. melléklet) Megkérdezte van-e kérdése
valakinek? Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha egyetértenek az optikai gerinchálózat
hasznosításáról szóló határozati javaslattal kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
41/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Döntés az optikai gerinchálózat hasznosításáról
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az
Önkormányzat tulajdonában álló optikai gerinchálózatra vonatkozó, a
Vidékháló Kft.-vel kötött haszonbérleti szerződést 2018. augusztus 31-ig
meghosszabbítja a mellékelt szerződésmódosítás szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza
szerződésmódosítás aláírására.

a

polgármestert

a

mellékelt

Végrehajtás határideje: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető

9. NAPIRENDI PONT
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A 2018. ÉVI RÁSZORULÓ GYERMEKEK
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA
Gémes László polgármester megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét a
bizottság véleményé az előterjesztéssel kapcsolatban. (11. sz. melléklet)
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester kérte a képviselőket, ha elfogadják a határozati javaslatot
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
42/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Vállalkozási szerződés a 2018. évi rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei
étkeztetésének biztosítására
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló
gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosítására 2018.
évben a tavaszi szünetben 2, a nyári szünetben 54, az őszi szünetben 4, a téli
szünetben 4 munkanapon keresztül 570,- Ft/fő/nap díj ellenében történő
biztosítására a SZE-PA-SZOLG 2012. KFT.-vel vállalkozási szerződést köt.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt vállalkozási
szerződés aláírására.
Végrehajtás határideje: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália gazd.
osztályvezető, Váradiné Szép Tünde főtanácsos

10. NAPIRENDI PONT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A MOGYORÓ MENEDÉK ÁLLAT- ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLETTEL
Gémes László polgármester megkérdezte az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? (12.
sz. melléklet)
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, hogy csak a közterületen kóborló kutyák
elfogására vonatkozik, vagy a házon belül nem megfelelően tartott ebekre is?
Gémes László polgármester elmondta, hogy a kóbor ebekre vonatkozik. Az
önkormányzatnak van chipleolvasója és beazonosítás után, a gazda értesítve lesz. Ha nem
azonosítható be a tulajdonos, abban az esetben szállítja el az egyesület a kutyát. Aki nem
megfelelő körülmények között tartja a kutyáját, bírságra is számíthat, vagy állatkínzásért
eljárás is indítható ellene. De nem jellemző, hogy a szegvári emberek kicsapják az utcára a
kutyájukat. Leginkább a Berek felöl érkeznek kóbor kutyák.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy törvény írja elő, amint azt az
előterjesztés is tartalmazza, hogy a belterületen lévő kóbor kutyák befogása az önkormányzat
feladata. Az együttműködési megállapodásban pedig az szerepel, hogy a közigazgatási
területen fellelhető kóbor ebekről van szó. A közigazgatási terület külterületből is áll.
Gémes László polgármester elmondta, hogy a külterületről előbb-utóbb betalálnak a
belterületre. Külterületen a hivatásos vadászoknak a feladata a kóbor ebek begyűjtése. Az
önkormányzatnál elsősorban a belterületen befogott ebekről van szó.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte az együttműködési megállapodásban
nem ez szerepel.
Gémes László polgármester megjegyezte, hogy egy állatról van szó amelyik mozgásban van,
hol külterületen, hol belterületen tartózkodik.
Dr. Szecskó Tamás jegyző megjegyezte, hogy a csapdát nem külterületen fogják elhelyezni.
Az együttműködési megállapodásba ki lehet cserélni ezt az egy szót.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy jól érti-e, hogy az önkormányzat
fogja be és helyezi el ezeket az ebeket 24 órás időtartamra? Akkor szerinte kennelre is
szükség van.
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Gémes László polgármester elmondta, hogy az önkormányzat rendelkezik kennellel.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy a Mogyoró Menedék Állat- és
Természetvédelmi Egyesület 24 órán belül vállalja az eb elszállítását? Továbbá az
önkormányzatnak 14.000,- forintot kell fizetnie ebenként? Ha megállapítható a tulajdonos
személye neki kell az önkormányzatnak a 14.000,- forintot kifizetnie?
Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselő asszonyt, ha megállapítható a tulajdonos,
akkor felszólítják, hogy gondoskodjon a kutyáról, így az nem kerül elszállításra. Ha nem
beazonosítható az eb akkor kerül elszállításra.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy ez az ebenkénti 14.000,- forint
megtérül-e az önkormányzatnak.
Gémes László polgármester elmondta, hogy sajnos nem fog megtérülni.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte éves szinten mennyibe kerül ez az
önkormányzatnak?
Gémes László polgármester úgy gondolja, hogy nem lesz jelentős az összeg. Megkérdezte,
van-e még valakinek kérdése? Mivel nem volt kérte, aki egyetért a Mogyoró Menedék Állatés Természetvédelmi Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodással kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
43/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi
Egyesülettel
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
feladat ellátásának biztosítása érdekében jóváhagyja a Mogyoró Menedék
Állat- és Természetvédelmi Egyesülettel megkötésre kerülő mellékelt
együttműködési megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodás alapján
keletkező kötelezettség fedezetének elkülönítéséről a költségvetésben az
általános tartalék terhére gondoskodjon.
Felelős: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás jegyző
Határidő: azonnal
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A határozatot kapják: Gémes László polgármester, dr. Szecskó Tamás
jegyző , Márton Rozália, gazdálkodási osztályvezető

11. NAPIRENDI PONT
A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL SZÓLÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy nem sikerült még betölteni az
álláshelyet, jelentkező hiányában. Így a mezei őrszolgálat létrehozását 2019. január 01-ig
elhalasztják. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban? Megkérte a
bizottságok elnökeit ismertessék a döntésüket.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság elfogadásra javasolta az önkormányzati rendelet módosítását.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság szintén elfogadásra javasolta a rendelet módosítását.
Gémes László polgármester felkérte a képviselőket, ha egyet értenek a rendelet módosítással
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal a következőket rendelte el.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(IV.3.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról szóló 22/2017. (XI.24.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról

12. NAPIRENDI PONT
HÉSZ MÓDOSÍTÁSA
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés? (14. sz. melléklet) Mivel nem volt kérte a képviselőket, aki egyet ért a
településszerkezeti terv módosításával kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő
vett részt.
44/2018. (III.29.) KT.
Tárgy: HÉSZ módosítás
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Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
településszerkezeti terv mellékelt leírás és tervlap szerinti módosítását
elfogadja.

Gémes László polgármester felkérte a képviselőket, ha egyet értenek a település helyi építési
előírásairól szóló önkormányzati rendelet módosításával kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következőket rendelte el.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelete
A település helyi építési előírásairól szóló 13/2000. (XI.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Gémes László polgármester megkérdezte van-e még valakinek szóbeli egyéb előterjesztése,
kérdése?
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, hogy a pályázatok elbírálása mikor várható?
Gémes László polgármester reméli, hogy nyár végéig megfog történni az elbírálás, sőt még
talán a kivitelezésre is sor kerül. Megemlítette, hogy a három évvel ezelőtt benyújtott
futópálya és fitneszpark kialakításával kapcsolatos pályázat nyert. Húsz db fitneszgép és 400
méter futópálya kialakításáról van szó a sportpályán. Megköszönte az aktív részvételt, az ülést
bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

Határné Bottyán Erika
Tóth Péter
képviselő, jkv. hitelesítő

