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Jegyzőkönyv
Készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-án 14:00 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,
Dr. Vigh-Molnár Henriett.
A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül:
Dr. Szecskó Tamás jegyző,
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető,
Csurka Zoltánné óvodavezető,
Pöszmet Zsolt intézményvezető,
Pap János intézményvezető,
Gyömbér Ferenc ügyvezető,
Rúzs-Molnár Nelli kabinet munkatárs.
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. Tóth Péter képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv vezetésre
felkérte Szarka Ferencnét. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lukács Istvánné és dr Vigh-Molnár
Henriett képviselőket javasolta. Kérte, hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
45/2018. (IV.26.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és dr. Vigh-Molnár
Henriett képviselőket bízta meg.
Gémes László polgármester ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat (1. sz.
melléklet), kiegészítve azzal, hogy zárt ülés keretében három előterjesztést kell tárgyalnia a
testületnek. Kérte, aki egyet ért a napirendi pontokkal és a kiegészítéssel, kézfeltartással
jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
46/2018. (IV.26.) 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. Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg
beszámolója
2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat benyújtása
3. Kurca-parti Óvoda céltartalék feloldása
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. Megkérdezte a
képviselőket van-e kérdésük, véleményük? Mivel nem volt, kérte, aki a tájékoztatót
tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
47/2018. (IV.26.) KT.
Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti intézkedésekről
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülésén
tudomásul vette a polgármester két ülés között történt eseményekről,
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatóját.
1. NAPIRENDI PONT
SZEGVÁRI FALUFEJLESZTŐ, ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT. 2017. ÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓJA
Gémes László polgármester ismertette az első napirendi pontot. (3. sz. melléklet) Mivel a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót, megkérte a bizottság elnökét mondja
el a bizottság véleményét.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy a beszámoló nagyon részletes. Kérte,
hogy a Felügyelő Bizottság határozatában a „mérlegszerinti eredmény” javításra kerüljön
„adózott eredmény”-re. Megköszönte a Falufejlesztő Kft. dolgozóinak és a
közfoglalkoztatottaknak a falu működése érdekében kifejtett munkájukat. A 2017. évi
mérlegbeszámolót elfogadásra javasolta.
Gémes László polgármester megkérdezte a Kft. ügyvezető igazgatóját van-e szóbeli
kiegészítése?
Gyömbér Ferenc ügyvezető igazgató véleménye szerint minden részletesen le van írva a
beszámolóban. Nincs kiegészíteni valója.
Gémes László polgármester megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük, megjegyzésük?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a 2017. évben elvégzett feladatok
között szerepel a posta előtti parkoló helyreállítása. Megkérdezte, hogy a jövőben van-e
valamilyen elképzelés azzal kapcsolatban, hogy az említett parkolót szebbé tegyék?
Gémes László polgármester elmondta, hogy elsősorban a posta feladata lenne a parkoló
szépítése. A Falufejlesztő Kft. a tavalyi évben egy akácfát már kivágott, a kerékpártárolót
megigazították, a parkoló kátyúit feltöltötték. Az idén szintén vágtak ki akácfát, melyek
veszélyesek voltak, az esőcsatornát egyúttal kitakarították. A posta udvarán volt két fenyő,
melyek teljesen kiszáradtak, ezeket a Kft. dolgozói visszavágták. Megjegyezte, hogy szebb
lenne a parkoló és a járda is, ha térkövezve lenne, amihez a posta is nyugodtan
hozzájárulhatna.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy a posta környéke az közterület?
Gémes László polgármester elmondta, hogy igen közterület, de ilyen alapon az önkormányzat
bárhol építtethetne parkolót. Ha közterületen bárki szeretne az eltérőtől mást kialakítani,
akkor vállalnia kell a költségeket, ugyanúgy, mint például az üzletek tulajdonosai vállalják.
De, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy parkolót építtet a posta előtt, akkor ezt megteheti.
A jövő évi költségvetésben erre forrást biztosítanak és megépítik. Személy szerint ő is örülne
annak, ha minél több helyen épülne kulturált, szép parkoló. Ha a jövőben megfogalmazódik
ilyen felvetés, támogatja.

4
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a lakosok nagy része megfordul a
postán.
Gémes László polgármester egyetértett ebben a képviselő asszonnyal. Elmondta, hogy egy
szolgáltatást végző vállalkozásról van szó, nem ingyen dolgoznak a lakosoknak. Az
önkormányzat hajlandó részt vállalni a posta környékének szebbé tételében, ha hozzájárulnak
a költségekhez, esetleg az anyagot megvásárolják. Megkérdezte van-e még valakinek
véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban? Mivel nem volt, kérte, aki elfogadja a Szegvári
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg beszámolóját, a
módosítással együtt, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
48/2018. (IV.26.) KT.
Tárgy: Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg
beszámolója
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi
magyar számviteli törvény szerint összeállított „Egyszerűsített Éves Beszámoló”-ját
48.565 eFt mérlegfőösszeggel és
1.656 eFt adózott eredménnyel, a
„Közhasznúsági jelentéssel”, a „Kiegészítő melléklettel”, a „Felügyelő Bizottság
Beszámolója”-val és a „Független Könyvvizsgálói Jelentés”-sel elfogadta.
A képviselő-testület elfogadta a Kft. 2017. évi munkájáról szóló szöveges
beszámolót, továbbá a 2018. évi feladatokról, pénzügyi tervekről szóló írásos
előterjesztést.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália gazdálkodási
osztályvezető, Gyömbér Ferenc a Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetője.

2. NAPIRENDI PONT
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS CÍMŰ PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSA

Gémes László polgármester ismertette a következő napirendi pontot. (4. sz. melléklet) Mivel
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta, megkérdezte a bizottság álláspontját.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, mivel a lakosság széles körben használja a
közművelődési intézményt, 840.300,- forint önerő biztosításával a bizottság támogatja a
pályázat benyújtását.
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Gémes László polgármester megkérdezte van-e valakinek véleménye, hozzáfűzni valója?
Lukács Istvánné képviselő javasolta a művelődési ház parkettájának cseréjére pályázati
lehetőség keresését.
Gémes László polgármester elmondta, hogy a parkettát már nem lehet többször csiszolni és
festeni. Talán laminált padlót lehetne lerakni. Nem tudja, hogy ez érdekeltségnövelő pályázat
keretein belül az megoldható-e.
Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, hogy ennek a költsége nem fér bele a pályázatba.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy ez a probléma folyamatosan napirenden van.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, hogy bizottsági ülésen elhangzott a
hangosításnak a korszerűsítése is, mivel ünnepségeken az nem mindig megfelelő.
Gémes László polgármester elmondta, hogy a rendezvények hangosítását évek óta külsős
emberekkel oldják meg. Igaz, hogy költséges, de nem tudják másként megoldani, mert ehhez
szakmai hozzáértés szükséges. Ígéretet tett arra, hogy a jövőben jobban odafigyelnek az
ünnepségeken a hangosításra.
Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, hogy beszélt már hozzáértő emberrel, aki vállalja
az ünnepi rendezvények hangosítását.
Gémes László polgármester megkérdezte, van-e még valakinek észrevétele az előterjesztéssel
kapcsolatban? Mivel nem volt kérte, aki egyet ért a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás című pályázat benyújtásával kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
49/2018. (IV.26.) KT.
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat benyújtása
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás kiírt pályázat benyújtásához és vállalja a
pályázathoz szükséges önrész biztosítását.
A támogatás keretében a szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális
Intézménybe 200 darab rakásolható szék, valamint 6 darab (150*200 cm-es)
paraván beszerzése valósul meg.
A támogatás formája:
Finanszírozása:
200 db rakásolható szék:

Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
Utófinanszírozott
1.178.000 Ft
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6 tábla paraván (150*200 cm-es) 8 db tartólábbal:
Mindösszesen:
Ebből önerő:

502.600 Ft
1.680.600 Ft
840.300 Ft

*a fenti árak az áfát (27%) tartalmazzák!
A Képviselő-testület az önrészt az önkormányzat felhalmozási hitelfelvétel
terhére biztosítja. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával.
Beadási határidő:
Papír alapon - 2018. április 30.
Elektronikus úton – 2018. április 29.
Beadás helye: Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága
részére, továbbá elektronikus úton az ÖNEGM rendszeren.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási vezető, Rúzs-Molnár Nelli kabinet munkatárs.

3. NAPIRENDI PONT
KURCA-PARTI ÓVODA CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA
Gémes László polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét, mondja el a
bizottság döntését.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmondta, hogy azt a tájékoztatást kapták, hogy az
elnyert pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása miatt a 2018. évi költségvetés teherbíró
képessége jelenleg nem teszi lehetővé a céltartalék feloldását. A bizottság azt javasolja, hogy
október hónapban döntsön a testület ebben a kérdésben.
Gémes László polgármester egyet értett azzal, hogy jelenleg nem lehet tudni, hogy az
önkormányzatnak mennyi önerőt kell biztosítania, és esetleg melyik pályázat megvalósítása
húzódik át a következő évre. Megkérte a képviselőket, ha egyet értenek azzal, hogy
októberben döntsenek a Kurca-parti Óvoda céltartalékának feloldásával kapcsolatban,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
50/2018. (IV.26.) KT.
Tárgy: Kurca-parti Óvoda céltartalékának feloldása
Határozat
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti
Óvodának az Önkormányzat 2018. évi költségvetés felhalmozási
céltartalékából 1 millió Ft összegű céltartalék feloldása iránti kérelmét
elutasítja azzal, hogy az Önkormányzat likviditásától függően az októberi
rendes ülésen a képviselő-testület újra megtárgyalja a kérelmet.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Csurka Zoltánné intézményvezető
Gémes László polgármester egyéb napirendi pontként elmondta, hogy régóta gondot okoznak
a közterületen parkoló hetek, vagy hónapok óta nem használt járművek. Felhívta a lakosok
figyelmét, hogy ne tárolják ezeket a járműveket közterületen, ne akadályozzák a forgalmat.
Vagy az udvarukban, vagy a kocsibejárón helyezzék el. Ha ez nem fog megvalósulni
intézkedéseket tesznek.
Továbbiakban elmondta, hogy bevett gyakorlat jelenleg, hogy aki járdát szeretne építeni,
javítani az kérelmet terjeszt elő a Hivatalnál és az Önkormányzat általában adja az anyagot, a
kérelmező pedig viseli a munka költségeit. Ezt most szeretné megfordítani, ugyanis a Kossuth
tér 2. sz. alatti üzletház tulajdonosa felajánlotta, hogy megvásárolja az anyagot az üzletház
előtti járda felújításához és kérelmezi, hogy a Falufejlesztő Kft., amennyiben van rá kapacitás,
szakszerűen rakja le a térkövet. Részbeni érintettsége miatt szeretné, ha ebben az ügyben a
képviselő-testület döntene. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban mi a képviselők
véleménye? Mivel nem volt vélemény, hozzászólás, kérte, hogy kézfeltartással jelezzék, ha
egyet értenek az elhangzottakkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 6 fő
vett részt.
51/2018. (IV.26.) KT.
Tárgy: Döntés a Kossuth tér 2. szám alatti üzletház előtti járda felújításáról
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Szegvári Falufejlesztő Kft. a Kossuth tér 2. szám alatti üzletház előtt
a járda burkolatát elkészítse, amennyiben az üzletház tulajdonosa az anyagot
biztosítja, és a Kft. rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges szabad
kapacitással.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferenc
ügyvezető
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a Régiposta u. 20. szám előtti
aknafedél nagyon mozog.
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Gémes László polgármester elmondta, hogy a Régiposta utcán tovább haladva a Castellum
felé a szennyvízvezeték nyomvonala le van süllyedve. A kivitelező vállalta a javítást, továbbá
a víztoronynál lévő út felújítására felajánlott 500.000,- forintot az önkormányzatnak.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő a Bercsényi utcával kapcsolatban megjegyezte, hogy
az út elsimítása után a szemétszállító autó elakadt.
Gémes László polgármester elmondta, hogy a Bercsényi utcán kívül a Jaksa János utca és a
Móra Ferenc utca egy szakaszán is gondok vannak. Ha lesz elegendő betondarálék, akkor
ezeket ki fogják javítani.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy ez belátható időn belül
realizálódik?
Gémes László polgármester elmondta valószínűleg május hónapban megkezdődnek a
munkálatok.
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, hogy több utcát is érint ez a felújítás, mivel a
Szabadságharcos utca is igen kátyús.
Gémes László polgármester megjegyezte ő a földes utcák helyreállításáról beszél. A kátyúzás
a Falufejlesztő Kft. leterheltsége miatt nem fog mindenütt májusban megvalósulni. Sajnos
külső vállalkozásra nincs az önkormányzatnak forrása.
Lukács Istvánné képviselő megkérdezte, mikor várható a szúnyoggyérítés és a lomtalanítás?
Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy szúnyoggyérítés központilag történik, pontos
időpontot nem lehet tudni. Lomtalanítással kapcsoltban elmondta, hogy a szolgáltatóval kell
egyeztetni, házhoz mennek és elviszik a lomot. Megemlítette, hogy a szelektív
hulladékgyűjtéshez a kukák nagy része kikerült a lakosokhoz. Emiatt a gyűjtőszigetek
megszűnnek. Megkérdezte van-e még valakinek felvetése, hozzászólása? Mivel nem volt,
megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta.

Kmf.

Gémes László
polgármester

Lukács Istvánné

Dr. Szecskó Tamás
jegyző

dr. Vigh-Molnár Henriett
képviselő, jkv. hitelesítő

