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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 13. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
10.00 - A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 
29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet módosítása 
11.00 - Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994.(III. 8.) KKÖT rendelet 
módosítása. 
- A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 
14/2003. (VII. 29.) rendelet módosítása. 
 - A kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 21/1996 (XII. 30.) 
KKÖT rendelet módosítása 
2. Polgármesteri jelentés. 
3. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról. A helyi iparőzési adóról szóló rendelet 
felülvizsgálata. 
4. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása. 
5. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
Zárt ülés 

6. Döntési javaslatok. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Rend. szám.     Tárgy:             Jegyzıkönyvi  
                       oldalszám: 
 
18/2011. „NET” „E”  Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról 

szóló 6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelet módosítása  10. 
 

19/2011. „NET” „E”  A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos  
kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 14/2003. 
(VII. 29.) KKÖT rendelet módosítása   11. 

 
20/2011. „NET” „E”  A kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı 

igénybevételérıl szóló 21/1996. (XII. 30.) KKÖT 
rendelet módosítása      11. 

 
21/2011. „NET” „E”  A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2008. (XI. 25.)  
KKÖT rendelet módosítása     15. 

 
22/2011. „NET” „E”  A 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti  

szabályairól       21. 
 
23/2011. „NET” „E”  A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 

2/2011.(I. 26.) önkormányzati rendelet módosítása  22. 
 
24/2011. „NET” „E”  Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési  

Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 6.) önkormányzati 
rendelet módosítása      29. 

 
25/2011. „NET” „E”  A mezei ırszolgálatról szóló 11/1998. (VI. 18.)  

KKÖT. számú rendelet módosítása    29. 
 
26/2011. „NET” „E”  A mezei ırszolgálatról szóló 11/1998. (VI. 18.)  

KKÖT. számú rendelet hatályon kívül helyezése  30. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
352/2011.  Napirend elfogadása       5. 
 
353/2011.  Polgármesteri jelentés elfogadása    18. 
 
354/2011.  Az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztató  

elfogadása       20. 
 
355/2011.  További helyi adók bevezetésének lehetısége  20. 
 
356/2011.  Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásáról  23. 
 
357/2011.  Szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek 

– átmeneti intézkedés elılegszámla finanszírozására 24. 
 
358/2011.  Szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek 

– mőködési költségek      24. 
 
359/2011.  Téli közfoglalkoztatás     25. 
 
360/2011.  Tulajdonosi és kezelıi hozzájárulás iránti kérelem 

a szélerımő-park közúti kapcsolatának  
engedélyezéséhez      26. 

 
361/2011.  A mezei ırszolgálat megszüntetése – intézkedési 

terv a mezei ırszolgálat megszüntetésével kapcsolatban 28. 
 
362/2011.  A mezei ırszolgálat megszüntetése - Polgármesteri  

Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  
módosítása       30. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 13. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán 
képviselı, Börcsökné Balázs Márta képviselı, Gazsi Gábor képviselı, Szekeres Krisztián 
képviselı, Szirbik Imre képviselı 
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Németh Csaba mőszaki 
igazgató, Makó-Térségi Víziközmő Kft., Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi 
igazgatóhelyettes, Csongrád Megyei Településtisztasági Kft., Szabóné Tamás Julianna 
közgazdasági csoportvezetı, Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı, Harcsás Krisztina 
adóügyi elıadó 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, jegyzı 
urat! Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes számban jelen van, az ülést 
megnyitom. Javaslatot teszek a napirendekre, a meghívótól eltérıen, a polgármesteri jelentés 
a második napirendi pont, a rendelettervezetek, döntési javaslatok az elsı napirend lenne. 
Van-e más javaslat? Aki egyetért a napirendekkel az elhangzott módosítással, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 352/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
352/2011.(XII. 13.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. december 13-i soros 
nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
10.00 - A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 
29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet módosítása 
11.00 - Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994.(III. 8.) KKÖT rendelet 
módosítása. 
- A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 
14/2003. (VII. 29.) rendelet módosítása. 
 - A kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 21/1996 (XII. 30.) 
KKÖT rendelet módosítása 
2. Polgármesteri jelentés. 
3. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról. A helyi iparőzési adóról szóló rendelet 
felülvizsgálata. 
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4. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása. 
5. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
Zárt ülés 

6. Döntési javaslatok. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
1. Napirend 
- Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994.(III. 8.) KKÖT rendelet 
módosítása. 
Elıadók: Szegvári Ernıné   Dr. Kárpáti Tibor  Németh Csaba 
     polgármester    jegyzı   közszolgáltató képviselıje 
 
/Az elıterjesztés, a rendelet-tervezet és az árkoncepció a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 
6/1994.(III. 8.) KKÖT rendelet módosítása az elsı elıterjesztés. Tisztelettel köszöntöm 
Németh Csaba mőszaki igazgatót, a Makó-Térségi Víziközmő Kft.-tıl. Kérem, amennyiben 
van szóbeli kiegészítése, mondja el. 
 
Németh Csaba mőszaki igazgató: Tisztelettel köszöntöm önöket! Úgy gondolom, bıséges és 
kimerítı tájékoztatót adtunk mind a vízellátásról, mind a települési folyékony 
hulladékszolgáltatásról. Információim szerint most van a Parlamentben a víziközmő törvény 
részletes vitája. A törvénytervezet hivatalossá pénteken 14.40 órakor válhat. Kijegyzeteltük, 
értelmeztük azokat a dolgokat, hogy mi várhat a cégre és az önkormányzatokra. Azonban a 
reggeli információm az, hogy 41 módosító indítvány érkezett ezzel kapcsolatosan, ezért úgy 
gondolom, felelıtlenség lenne bármiféle elemezgetésbe belemenni. Az a kép, amit a 
társaságunk taggyőlésén vezérigazgató úr vázolt, vélhetıen reális. Valószínőleg szövetséget 
kell kötnie az önkormányzatoknak, hogy megfeleljen a cég a jogszabályi elıírásoknak, ami 
most még 200.000 felhasználói egyenértékhez köti az akkreditációs feltételt. Van olyan 
módosító indítvány, hogy ezt abszolút töröljék el, van olyan, hogy ezt még inkább emelni 
kell, van konkrét számmal történı javaslat is. A cégnek jelenleg 40-50.000 felhasználói 
egyenértéke van, ha a törvénytervezet szerinti képletet és szabályokat nézzük. Ez azt 
valószínősíti, hogy a Makó-Térségi Víziközmő Kft. nem fog tudni önállóan akkreditáltatni. 
Van még egy zavaró, ami idetartozhat, a rezsiköltségek befagyasztásának gondolata. Ebben a 
törvénytervezetben is van errıl szó, de ez még nem az elfogadott törvény. Amikor a 
kalkulációkat készítettük és ezzel a kéréssel is jöttem ki, hogy infláció közeli díjemelést 
kellene kérni a tulajdonos önkormányzatoktól. Ennek szellemében cégünk taggyőlése is állást 
foglalt, így kerültek kiküldésre a 4, illetve a 4,5 %-os emelések, a folyékony hulladéknál 3,8 
%-os. Ezek nettó értékek, 2 %-kal az Áfa-tartalom is nıni fog január 1. után. Ez némileg 
ellentmondásban van azokkal a hírekkel és levelekkel, amik bekerültek postaládákba 
manapság, illetve nem találtam a Parlament honlapján, hogy történt-e önálló képviselıi 
indítvány ezzel kapcsolatban, hogy a rezsiköltségek befagyasztásra kerüljenek. Összefoglalva: 
bizonytalan helyzetben vagyunk, infláció közeli áremelések vannak ezekben a 
kalkulációkban. Ennek megfelelıen növekvı bérleti díj tartalommal meghatározva. 
Természetesen érvelnem kellene a 4,5 % mellett, de a helyzet és körülmények nyilvánvalóan 
mást sugallnak, ezért most nem is teszem ezt. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Jegyzı úrral errıl beszéltünk reggel, hogy ezt a helyzetet 
hogyan lehetne megoldani. A gazdasági mutatók, az infláció 4 %-ot igényelne ahhoz, hogy a 
cég végig tudja vinni a következı évet, szükség lenne erre a nettó 4 %-os díjnövelésre. Azt 
sem látom világosan, ha 2,56 %-os nettó díjemelés lesz, akkor hogyan tudnak majd 
boldogulni a Kft.-k, hogyan tudnak a szolgáltatók megmaradni, mert elıbb-utóbb ez át fog 
csapni veszteségbe. Hiszen nem véletlen a 4 %-os igény, drága a gázolaj, az energia, az 
eszközök, a mőködtetés, az anyagok. Ez indokolta volna a 4 %-ot, ha ez 2,56 %, akkor lehet, 
hogy nem lesz elég a cég mőködtetéséhez, vagy csak olyan áron, hogy a tartalékokból 
mínuszolódik, mert veszteségbe fognak átfordulni. Bizonytalan helyzetben vagyunk, jegyzı 
úrral azt beszéltük ma, ha mégis megjelenik a törvény, akkor kisebb díjemelést meg lehet 
állapítani, akár úgy, hogy a szolgáltató kisebb emelést hajt végre a törvény szellemében, vagy 
úgy, hogy rendkívüli testületi ülést tartunk, és visszamenıleges hatállyal módosítjuk, többféle 
megoldás van. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Ez országos probléma, mert több testület és közgyőlés 
megállapította a díjait. Kommunikáció történik, viszont elfogadott jogszabályt nem láttunk. 
Elıször beszéltek a távhırıl, csatorna, áram, gáz díjáról, tegnap már a szilárd hulladékról is 
beszéltek. A most hatályos jogszabályok alapján végeznek egy kalkulációt és van egy 
szerzıdésünk is a Kft.-vel. Ha ezzel kapcsolatban kijön egy központi, magasabb szintő 
jogszabály, akkor az átír mindent, és mindenkinek ahhoz kell tartania magát, a 
rendeletalkotással le kell követni. A mostani tudásunk szerint, a mostani hatályos 
jogszabályok szerint, illetve a szerzıdések alapján a jelenlegi helyzetet kell figyelembe venni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Képviselı-testületé a lehetıség. Kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
 
Bacsa György alpolgármester: Elfogadom, amit mőszaki igazgató úr mondott, javaslok 4 % 
ivóvízdíj emelést, 0 % alapdíj emelést, illetve tudomásom szerint 8 év alatt az ivóvízdíj a 
duplájára emelkedett, javaslom, hogy a 8 évvel ezelıtti bérleti díjat is emeljük fel a duplájára, 
ami most kb. 3 millió Ft lenne. Az alapdíj Kiszomborra nem vonatkozik, mert az 
önkormányzat tulajdonában van az egész rendszer, abba a Kft. semmit nem fektet bele. Nem 
azt javaslom, hogy töröljük el az alapdíjat, hanem azt most ne emeljük, hanem emeljük a 
vízdíjat, illetve a 8-10 évvel ezelıtti vízdíjhoz viszonyított áremelkedéssel emeljük meg a 
bérleti díjat is. 
 
Németh Csaba mőszaki igazgató: Az alapdíjról annyit, hogy ez a törvénytervezet is ex 
catedra kimondja, alapdíjnak lennie kell. A rendszert akkor is üzemeltetni kell, ha egy liter 
vizet sem vesznek, mert vízmintát kell venni, fertıtleníteni, embert kell fizetni, és ha nincs 
fogyasztás, nem lenne alapdíj, nagy bajban lennénk, egyébként meg a fogyasztással arányos 
díjat kellene emelni, ha nincs fogyasztás, azt sem lehet kimondani, mint egy üdülıövezetben, 
hogy ott aztán tényleg, ha vége a szezonnak, nincs fogyasztás. Itt azért mindig van fogyasztás, 
más egy kicsit a szituáció. Az alapdíj megértéséhez segít az üdülıövezeti példa. Talán 
ellentétes a javaslata azzal, amit a polgármester asszony a bevezetıben mondott, az egyébként 
is nehéz helyzetet tovább nehezíti. Megítélni nem tudom, hogy a bérleti díj konstrukció ezen 
metodika alapján több vagy kevesebb, mint amit beszázalékolunk. 
 
Bacsa György alpolgármester: Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel több árbevétel lesz, 
mivel, hogy azt is tudomásul kell venni, hogy egyre nehezebben élnek az emberek. Most meg 
pluszban emelni akarunk még. Az önkormányzatok létrehoznak egy céget, annak miért kell 
nyereségesnek lennie? Ennek a cégnek úgy kellene dolgozni, hogy az illetı önkormányzatok 
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területén a feladatot maximálisan ellássa, ahogy el is látják, a feladatellátással, illetve tudással 
semmi gond. Akkor viszont egy nonprofit céget kell létrehozni, mert ahogy hallom, jócskán 
vannak tartalékok, mivel az is elhangzott, ha nincs elegendı bevétel, akkor a tartalékokhoz 
kell nyúlni. Arról szó sincs, hogy valaki olyat javasoljon, hogy ez a cég bármelyik évben is 
veszteséges legyen, de ne profitorientált legyen. Fenntartom a javaslatom.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha most a képviselı-testület mégis abba az irányba megy el, 
hogy az alapdíjat nem emeli, akkor nagyobb mértékő emelést kell végrehajtani az ivóvízdíjon, 
mert akkor jutunk el az átlagos 2,56 % vagy az átlagos 4 %-ig. Ezt ma nem fogja tudni 
eldönteni a képviselı-testület, ha ebben gondolkodik, és úgy szavaz, akkor megkérjük 
Németh urat, hogy a fıkönyvelı asszonnyal számolják ki és visszatérünk rá. Lehet dönteni 
alpolgármester úr javaslatáról, hogy alapdíjat ne emeljünk, és a vízdíj 2,56 %-kal vagy 4 %-
kal emelkedjen, ezt ki kell számoltatni. Elfogadom, hogy ez módosító indítvány, ebben 
dönteni fog a képviselı-testület, ha megkapja a többségi szavazatot, akkor az lesz a 
végeredmény, hogy megkérjük, hogy számolják ki és visszatérünk rá. Ez a része akár még 
mőködhet is. A másik rész, ez a bizonyos duplájára emelt bérleti díj. Ha a bérleti díjat 
duplájára emeljük, akkor újabb számításokat kell végrehajtani annak kapcsán, hogy ez 4 % 
vagy 4,8 %, mennyi százalékra jön ki ahhoz, hogy ez a kiadás és bevétel egyensúlyban 
maradjon, mert most a kiadási oldalon növelünk, ezt a bevételi oldalon is valahol meg kell 
jeleníteni. Ráadásul most ezt egy olyan helyzetben tenni, amikor azt sem tudjuk, hogy mi fog 
történni a késıbbiekben, milyen döntést fog hozni a Parlament. Lehet, hogy ezt meg sem tudja 
tenni a Kft., mert mire újra behoznánk a testület elé, akkor gyakorlatilag okafogyott lesz, mert 
csak 2,5 %-os emelést lehet végrehajtani. Ennek kiadási és bevételi oldalát is nézni kell.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ezek alapján nincs mirıl vitatkozzunk, mert ha javaslunk 
valamit, a válasz rögtön az, hogy mit hogyan emeljünk, hogy a Kft.-nek ugyanaz a pénz 
bejöjjön. Most nem errıl van szó véleményem szerint. Arról van szó, hogy a Kft. ne legyen 
nyereséges, de ne is legyen veszteséges. Nem azt javasoltam, hogy ha az alapdíjat nem 
emeljük, akkor a vízdíjat annyival emeljük. Ha ma dönteni kell, 4 %-kal emeljük meg a 
vízdíjat, duplájára emeljük a bérleti díjat és lakossági alapdíjat ne emeljünk.  
 
Németh Csaba mőszaki igazgató: A kalkulációban 1.998.000,- Ft bérleti díj van beállítva a 4 
%-os javaslatban, ha megnézi a víziközmő szolgáltatásban azt mondják, nem nyereséget kell 
termelni, a szolgáltatást kell fenntartani, hogy a jövedelmezıség kb. 3 % legyen az árbevételre 
vonatkozóan, azt elfogadják. Ebben a kalkulációban 174.000,- Ft jövedelmezıség esik, 
gyakorlatilag 0 Ft. Elég rossz helyzetben van a Kft., furcsa lenne ilyenkor még tovább 
nehezíteni az egyébként is rossz helyzetet, de ez a bérleti díj konstrukció olyan dolog, hogyha 
a kezdeti lépésekre térünk vissza, akkor más volt egy picit az összetétele, de fizetünk a 
szennyvíz után is bérleti díjat, ami át van fordítva a folyékony hulladékra. Elsınek csak a víz 
után volt bérleti díj, ezt utána módosítottuk. Hivatalból is küzdeni fogok ellene, hogy ennél 
magasabb bérleti díj kerüljön megállapításra.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem lehet egyensúlyban tartani a bevételt és a kiadást, a 
költségkalkuláció szerint sem. Ráadásul, hogy ha az emelést csökkenteni kell, akkor még 
inkább. Az, hogy vannak tartalékok és van valamennyi eredménye a Kft.-nek, annak a 
felhasználásáról a közgyőlés dönt, mindenki a szavazati arányának függvényében. 
Valamennyi eredmény minden évben képzıdik. 
 
Németh Csaba mőszaki igazgató: Évek óta a Kft. úgy próbálja a gazdaság politikáját 
összeállítani, hogy az alaptevékenységeknél minimális eredmény kell, hogy képzıdjön, 
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amiatt, hogy ez egy szolgáltatás. A cég végez egyéb feladatokat is, építés-kivitelezés, ami 
azért nem számottevı, van a pénzügyi mőveleteknek egy eredménye, kamatbevétel, kutatási- 
fejlesztési program. Ezek az egyéb tevékenységek, amik nem az alaptevékenységhez 
kapcsolódnak, biztosítják évrıl-évre azt, hogy a Kft.-nek van tartaléka, de ez nem a befizetett 
vízdíjból keletkezik. Ha szigorodik a helyzet, embereket kell elküldeni, csökkenteni kell 
bizonyos dolgokat, javadalmazásokat, akkor nyilván elsı lépcsıben nem fogunk kéregetni 
egyetlen tulajdonos önkormányzattól sem, hanem a Kft. eredmény tartalékában elhelyezett 
összegébıl és egyéb dolgokból fogjuk pótolni. Két különbözı dolog talán.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha úgy dönt a képviselı-testület, hogy az alpolgármester úr 
javaslatát hagyja jóvá, akkor 5 nap múlva vagy 1 hét múlva vissza kell erre térni. Ha bejön a 
2,56 % vagy 2,5 %-os emelés, akkor az alapdíj és a vízdíj is egyformán emelkedik a 
Parlament döntése alapján. 
 
Szirbik Imre képviselı: Az a helyzet áll elı, hogy nincs konkurenciája a szolgáltatónak és 
megteheti ezt. Ritka helyzet a mai világban, hogy egy Kft. mindig tovább tudja terhelni a 
költségeit. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A boltban is azt érzem, hogy valahol mindig áthárítják a 
cégek, a kereskedelmi vállalatok, a termelık. Mindig azt látom, hogy az árak emelkednek.  
 
Bacsa György alpolgármester: Nem tudom, miért van elıttünk az elıterjesztés, ez egy 
formaság, aminek semmi értelme nincs. Meg kell szavazni, ha majd 18 %-os emelést 
javasolnak, azt is meg kell szavazni? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ebben az esetben tulajdonosok is vagyunk, a másik oldalon a 
díjmegállapítók. Nincs másik partner a piacon. Elmondta Németh úr azt, hogy 200.000-es 
fogyasztónál fog kialakulni egy szervezet, ami ezt a feladatot végezni fogja, akkor lesz 
akkreditálható egy cég, nem is lesz a piacon másik szervezet, amelyhez egy önkormányzat 
mehetne. Nem lehet majd a késıbbiekben sem olyat csinálni, hogy létrehozunk egy Kft.-t és 
mőködtetjük, ennek az ideje most jár le. Az állam meg fogja állapítani a díjakat, és ettıl a 
feladattól megszabadulunk, ez a képviselı-testületnek a késıbbiekben fejtörést nem fog 
okozni. 51 %-ban az állam tulajdonosként át fogja venni ezeknek a Kft.-knek a tulajdonát. Az 
önkormányzatnak csak olyan tulajdona van benne, ami osztatlan, a vízmő vagyonunk itt van 
Kiszombor könyvelésében, Makón csak mőködtetésben van bent, ami közös, az épület és egy-
két mőködtetı vagyon. Nagyon sajnálom, hogy ez az ármegállapításokra nem tisztult le, 
sokkal jobb lett volna, ha a parlamenti döntés megszületik, mert eddig sem voltunk könnyő 
helyzetben. Szeretnénk ezt a mőködtetést fenntartani, árakkal elindulni jövıre, nem most van 
a reform ideje, illetve a reform ideje most van, de e felett nem Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata diszponál, hanem a Parlament és a Parlamentben ez a téma ma tárgyalási 
napon megy. Volt egy javaslat alpolgármester úrtól, hogy lakossági alapdíjat ne emeljünk és 
emeljük 4 %-kal a vízdíjat, valamint emeljük a bérleti díjat duplájára. 
 
Bacsa György alpolgármester: 3 millió Ft-ra.  
 
Gazsi Gábor képviselı: A bérleti díj emelésétıl el tudnék tekinteni. 
 
Bacsa György alpolgármester: A bérleti díj emelésére vonatkozó javaslatomat visszavonom. 
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Szegvári Ernıné polgármester: A lakossági alapdíj ne kerüljön emelésre, a közületi alapdíj és 
a vízdíj 4 %-kal, aki egyetért azzal, hogy a rendelet így kerüljön megalkotásra, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal megalkotta 18/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
18/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelete 

az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelet 
módosításáról. 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
egészséges ivóvíz ellátás biztosítása feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 

1. § 
 
Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelet 3. § (2)-
(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) Az alapdíj mértéke a következı: 
a) A lakossági alapdíj mértéke: 280,4 Ft/hó + ÁFA. Az alapdíj az alkalmazott díj része és 
arányos a nyújtott szolgáltatással. 
b) A közületi alapdíj mértéke a vízmérı átmérıje alapján: 

vízmérı átmérıje   nettó alapdíj 
13       600,- Ft/hó 
20    1.710,- Ft/hó 
25    2.020,- Ft/hó 
30    2.380,- Ft/hó 
40    2.690,- Ft/hó 
50    4.020,- Ft/hó 
80    4.780,- Ft/hó 

 

(3) A szolgáltatási díj mértéke: 206 Ft/m3 + ÁFA.  
A vízmérıvel nem rendelkezı fogyasztó átalánydíj számítási módját a 2. melléklet 
tartalmazza.” 

2. § 
 

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.  
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
     polgármester         jegyzı 
 
 
/Bacsa György alpolgármester távozott, így a képviselı-testület 6 fıvel folytatja munkáját./ 
 
- Települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjának megállapítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné   Dr. Kárpáti Tibor  Németh Csaba 
     polgármester    jegyzı   közszolgáltató képviselıje 
 
/Az elıterjesztés, a rendelet-tervezet és az árkalkuláció a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 



 11

Szegvári Ernıné polgármester: Települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjának 
megállapítása. A javaslatban 3,8 %-os emelés szerepel. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki 
egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal megalkotta 19/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
19/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 
14/2003.(VII. 29.) KKÖT rendelet módosításáról. 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
köztisztaság és településtisztaság biztosítása feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 
14/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.  
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk.  
    polgármester        jegyzı 
 
 
/Bacsa György alpolgármester megérkezett, így a képviselı-testület 7 fıvel folytatja munkáját./ 
 
- A kéményseprı-ipari közszolgáltatás 2012. évi közszolgáltatási díjainak megállapítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a rendelet-tervezet, a hatásvizsgálati lap és az indokolás a jegyzıkönyv 5. számú 
melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A kéményseprı-ipari közszolgáltatás 2012. évi 
közszolgáltatási díjainak megállapítása. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a 
rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 20/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 
21/1996. (XII. 30.) KKÖT rendelet módosításáról. 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (5) 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott köztisztaság és településtisztaság 
biztosítása feladatkörében eljárva – az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı 
igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 5. § (4) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület 
véleményének ismeretében - a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 21/1996. (XII. 30.) 
KKÖT rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester         jegyzı 
 
 
2. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
    polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat a polgármesteri jelentéssel.  

− December 2-án szennyvíztársulás ülésén voltam.  
− December 5-én Dr. Siket István ügyvéd úrral tárgyaltunk az iskola területének 

megosztásáról. Ügyvéd úr elvállalja, Gyuricsek Tibor elkészíti hozzá a rajzokat, 50 – 
50.000,- Ft-ba fog kerülni.  

− December 6-án az OTP-nél voltunk a pénzügyes kolléganıvel az OTP SZÉP-kártya 
ügyében, ez a caffetéria juttatáshoz kapcsolódik, bemutatták a terméküket. Ezen a 
napon itt volt Gyuricsek Tibor az iskola ügyében. 

− December 8-án szennyvíztársulati ülés volt. Moldován Attila keresett ezen a napon, a 
kerékpárút terveivel. A tervek szerint a csalagút megmarad, vízteleníteni fogják. Makó 
felé a kerékpárút nem ott fog csatlakozni, ahol jelenleg, hanem visszább kell hozni, 
mert a töltés miatt nem lehet szigetet csinálni és csak terelıszigettel lehet átvezetni 
egyik oldalról a másik oldalra a kerékpárosokat. A terelısziget elzárná az 
autóforgalmat a töltésre és töltésrıl, árvízvédelmi mőrıl van szó. Délután a 
mozgáskorlátozottak helyi szervezetének karácsonyi ünnepségén voltam, meghívták 
Ferencszállás polgármesterét is. Évek óta járnak ide a ferencszállásiak is és 15.000,- 
Ft-ot nyújtott át a mozgáskorlátozott egyesületnek a helyszínen a polgármester úr.  

− Óvoda kazán ügyben a tervezıvel kint jártunk a helyszínen. Ha nem a kazánra 
helyezzük rá a vízmelegítı-bojlert, hanem külön vízmelegítıt rakunk a falra, akkor az 
összes létezı gázüzemő eszközünket be kell vizsgáltatni, szabályossági javításokat 
kell csinálni, nincs beépítve a konyhára csak egy szellızı, de az nem cseréli a levegıt. 
Nagyon drága lenne, a legjobb megoldás az lenne, ha a meglévı kazánra építenénk rá 
egy vízmelegítıt. A legolcsóbb ajánlat jelenleg 1.015.000,- Ft-ról szól, kérni fogunk 
még árajánlatot. Azért nem hoztuk be a képviselı-testület elé, mert az óvodavezetınek 
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volt egy ötlete, hogy mi lenne, ha tennénk be mosogatógépeket. Ezt körbe kellene 
járni, meg kell nézni, hogy mit enged az állategészségügyi hatóság.  

 
Szegvári Ernıné polgármester: Most befejezem a polgármesteri jelentést, majd folytatjuk. 
 
 
1. Napirend 
A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási díjainak megállapítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné   Dr. Kárpáti Tibor Fekete Istvánné 
      polgármester    jegyzı   
 
/Az elıterjesztés, a rendelet-tervezet, a 2012. évi díjkalkuláció, a KSH szakmai inflációs ráta, a 
hatásvizsgálati lap és az indokolás a jegyzıkönyv 6. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm Fekete Istvánnét, aki a települési 
szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási díjainak megállapítása tárgyú elıterjesztés 
kapcsán van jelen. Szóbeli kiegészítést, ha kíván tenni, kérem, tegye meg. 
 
Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes: Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt Képviselı-testület! Lehet az idén találkozunk utoljára, mert teljesen más 
lesz a felállása a hulladékgazdálkodásnak, ugyanis állami kézbe került a hulladékszállítás és 
jövı évtıl kezdve az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel fogunk leszerzıdni, az 
önkormányzatoknak gyakorlatilag semmilyen beleszólása nem lesz a hulladékgazdálkodásba. 
Nyilván ez maga után vonzza, hogy jövıre már ilyenkor nem kell megállapítaniuk a díjakat, 
mert országosan fogják. Ez is jelzés a felé, hogy ezek a díjak, amik most alig érték el a 300,- 
Ft-ot és az országos átlag 457,- Ft, fel lehet készülni, hogy ez mit jelent a településekre nézve. 
Nagy változás továbbá az, hogy a kintlévıségek behajtása sem lesz az önkormányzatok 
kezében, az APEH fogja végezni. 2013. január 1-jével indul a rendszer, gyakorlatilag az 
önkormányzatok kivonulnak ebbıl a szolgáltatási szférából. A törvényalkotás során számos 
olyan egyéni indítványt javasoltunk. Például vegyék fontolóra, hogy Budapesten az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség nem tudhatja, hogy egy-egy településen milyen speciális 
edényzetek alakultak ki, milyen speciális viszonyok vannak, mi volt, ami eddig a lakosság 
részére megengedett volt, mi az, ami eddig nem volt. Nem lehet ráhúzni minden településre 
400-500,- Ft-os edényzet ürítési díjakat, mert azzal csak a kintlévıség növekszik és állandó 
veszekedés lesz az APEH és az ügyfelek között. Nem kell hajtani a cégnek a kintlévıséget, 
azonnal át kell adni az APEH-nak, adók módjára hajtják be. Találtunk olyan kapcsolattartót, 
aki ezt az egyéni indítványt be fogja vinni, az önkormányzati törvény módosítása kapcsán is 
kéri. Mind a két oldalon megkezdtük ennek a dolognak a módosítási igényét. Azt gondolom, 
hogy nem lehet egy budapesti hulladékszállítást Kiszombortól Mezıhegyes, Pitvaros felé 
haladva a lakosság tőrıképességét is figyelembe véve összehasonlítani. Elıírhatja azt, hogy a 
szelektív hulladékgyőjtést minden szolgáltató vezesse be, de amikor járok testületi ülésekre és 
közmeghallgatásokra és azt hallom, hogy a lakosság már a falevelet győjti zsákba, és azzal 
tüzel, akkor már nem túl célszerő. Akkor megkérdezhetem, hogy ami éghetı, például a papír 
vagy bármi más, azt nem fogja eltüzelni? Azt mondom, hogy szörnyő kereslet-kínálati 
viszony különbségek vannak, amit nem lehet ráhúzni minden településre. Tudomásul kell 
venni, hogy itt másként élnek az emberek, másként főtenek és ezeket a viszonyokat nem lehet 
egy kalap alá venni. A hulladékgazdálkodási törvénynek már régen meg kellett volna jelennie. 
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában és a Vállalkozók Országos 
Szövetségében a hulladékos szekció vezetıje vagyok, az Iparkamarában a szolgáltatói 
tagozaté és olyan nyomást próbálunk ebben kifejteni, hogy csakis és kizárólag szakmai alapon 
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legyenek ezek a törvények megalkotva, ebben nem vagyok biztos, hogy így meg is fog 
valósulni, nagyon rossz irányban van az elsı pár törvénytervezet, ami se a lakosságnak és se a 
szolgáltatóknak nem kedvez. A jelenleg benyújtott javaslat 6,3 %-os szakmai inflációs rátát 
tartalmaz. 306,- Ft volt tavaly az üzemanyag, mikor itt voltam, most 426,- Ft-ért hozzák a 
telepünkre, ez 37 %-os növekmény. Semmit nem tudtunk az árban érvényesíteni, csak a 
szakmai inflációs rátát. A kalkuláció alapján látszik, már 472,- Ft-nál kellene tartanunk, ezzel 
szemben most a javaslat 9,- Ft-os emelkedést fog jelenteni. Drágítani fogja még jövıre a 
hulladékszállítást, azt még nem tudjuk melyik negyedévtıl, valószínő a törvény 
jóváhagyásával egyidejőleg bevezetik 2012. január 1-tıl a 6.000,- Ft-os lerakási járulékot, 
2013. január 1-tıl újabb 6.000,- Ft járulékot vezetnek be. Azon kívül a szolgáltatóknak jövı 
év végéig minden engedélyét meg kell újítani. Eddig, ha végeztünk kommunális 
hulladékszállítást, akkor a szállítás, begyőjtés és az elhelyezés egy engedélyben volt. Most ezt 
az engedélyt annyi fele szedik szét, ahány mőveletet kell, hogy tartalmazzon a 
munkavégzésünk. Ez azt jelenti, hogy eddig egy engedély 1,5 millió Ft-ba került, ez most 
annyiszor 1,5 millió Ft-ot fog jelenteni, ahány tevékenységet végzünk. A jelenlegi 
engedélyünk még 4 évig érvényes volna. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség jövı 
év harmadik negyedévében a következı évekre az új engedéllyel nem rendelkezıkkel nem 
fog szerzıdést kötni. Azokkal sem fog szerzıdést kötni, akik 50 + 1 %-ban nem 
önkormányzati tulajdonú cégekkel dolgoztatnak. A Felügyelı Bizottságnak és a menedzsment 
jognak az önkormányzati oldalon kell, hogy legyen. Nem lehet, hogy van 49 % és a külföldi 
tulajdonosnál vannak a menedzsment jogok, hanem mindennek itt kell lennie ezen az oldalon. 
Nem lesz közbeszerzés köteles a szemétszállítás, pontosan az állami mivoltából kifolyólag, 
hanem az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség fog szerzıdést kötni a 
közszolgáltatókkal, de csak azzal a közszolgáltatóval, akik megfelelnek ennek az 50 + 1 %-
nak. A jelenlegi ismereteink szerint 456 Magyarországon bejegyzett közszolgáltatóból 57 
felel meg ennek a feltételnek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Bacsa György alpolgármester: Van egy szerzıdésünk, amely alapján minden évben az 
inflációval emeljük a díjakat.  
 
Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes: A szerzıdés is ez évig él. A 
cégek Alkotmánybírósághoz fognak fordulna, ha a törvény megjelenik, ugyanis egy 
közbeszerzési eljárás alapján elnyert szolgáltatás, amibe a vállalkozó 10 évre beruház, és erre 
azt mondja az állam, hogy vonuljon ki a szolgáltató ebbıl a tevékenységbıl, tovább nem 
végezheti. Szerintem nagyon sok per fog elindulni.  
 
Bacsa György alpolgármester: 2012. januártól 6,3 %-os az emelés.  
 
Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes: Az év végéig él. A 
közszolgáltatásra a céggel köt szerzıdést az önkormányzat, és amit begyőjtünk lakossági 
szelektív győjtésben, ahhoz már az önkormányzatnak 2012-tıl sincs semmi köze, az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel szerzıdik le a cég, mert különben nem fogadja be a 
lakosságtól begyőjtött hulladék mennyiséget csak úgy, ha erre szerzıdést köt a cég. Ez csak a 
lakosságira vonatkozik. Ha a közüzemektıl is el akarja vinni a cég a másodnyersanyagot, arra 
kiírnak egy országos tendert és egyáltalán nem biztos, hogy azt a Településtisztasági Kft. 
fogja megnyerni. Magát a közületit úgy fogják megtendereztetni, hogy meghatároznak egy 
óriási mennyiséget, amivel lehet pályázni. Ha a meghatározott mennyiség alatt akar valaki 
pályázni, nem felel meg a feltételeknek, akkor a közületet nem is fogja elnyerni.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Nem tudhatjuk, hogy ettıl olcsóbb lesz-e.  
 
Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes: A szakmában eddig nem 
ismert vállalkozások jelentek meg. 40 milliárd Ft-os bejegyzett tıkéjő cégek, akiknek 
mindenfajta gyártásra, technológiára van jogosítványuk.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Lakóingatlanonként van kiszámolva a díj? 
 
Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes: Az összes súly van elosztva 
lakóingatlanra. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ehhez lett volna javaslatom, hogy ne lakóingatlanra legyen 
elosztva, hanem fıre, ahányan az ingatlanban élnek. 
 
Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes: Törvény írja elı, hogyan kell 
elkészíteni a díjkalkulációt, 2008 óta így van. A szakmai álláspont szerint a 120 l-es edényzet 
az alap, annál kisebb edényzetet a törvény nem fog elfogadni. A 120 l-es edényzetet azért 
indokolja, mert a 120 l-es edényzetnek az átlagos, az eddig általunk is beküldött mennyisége 
14 és 18 kg között mozog, és azt mondják a törvényalkotók, hogy egy háztartásban 14 kg 
szemét keletkezik is egy heti ürítésénél.  
 
Gazsi Gábor képviselı: A diófalevelet ki lehet vinni a hulladékudvarba vagy veszélyes 
hulladék, és otthon égessék el? 
 
Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes: Nem komposztálható, nem 
lehet kivinni. A levél egyébként nem komposztálható. Az elsı negyedévben meg fog születni 
a törvény, azt közösen át fogjuk nézni polgármester asszonnyal, jegyzı úrral, hogy mik azok a 
lépések, amiket még tegyünk meg a 2013-as év indításánál, mivel a cég fog leszerzıdni az 
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel, arra fogunk leszerzıdni, amit közösen 
megbeszélünk, gondolom, ekkora mozgásteret csak fognak adni. Mindenkinek van edényzete, 
remélem, nem fogják elıírni, hogy mindenkinek cseréljük ki 1100-as kukára, mert senki nem 
fogja tudni kicserélni és megfizetni sem. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki egyetért a 
rendelettervezettel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 21/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
21/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló  
29/2008. (XI. 25.) KKÖT rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott köztisztaság és településtisztaság biztosítása 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
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1. § 
 
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 29/2008. 
(XI. 25.) KKÖT rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete 
lép.  

2. § 
 
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.  
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk.  
    polgármester        jegyzı 
 
 
2. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
    polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk a polgármesteri jelentést.  

− Parlamenti képviselı asszonyhoz Mágori Józsefnéhez fordultunk azzal a kéréssel, 
hogy támogassa a szennyvízprojektnek az önrészét, ami a településekre hárul, illetve 
lakossági elmaradások is vannak. Kiszombornak 47 millió Ft az önrésze, a lakossági 
elmaradás 15 millió Ft körül van. Felhívott az egyik polgármestertársam, hogy beadják 
a kérelmüket a támogatásra, több polgármestert is megkérdeztem, mindenki beadja. 
Felhívtam Makó város polgármesterét, közölte, hogy felhívta a képviselıasszony 
azzal, hogy Makó és Kiszombor nem kap támogatást az önerıre, mert a mutatóink jók. 
Nem tudom, milyen mutatókra gondoltak. Egyéb gazdasági mutatók alapján 
Maroslele, Makó, Ferencszállás, Klárafalva és Kiszombor azok a települések, amelyek 
jobban állnak, mint a többiek. Valószínő nem errıl a mutatószámról van szó, mert 
Maroslele jogosult lesz. Felhívtam képviselı asszonyt, de nem tudtam meg igazán, 
melyik mutatóra gondoltak. Amikor megkapták a jelzést a polgármestertársaim, hogy 
adják be a kérelmüket, elıször úgy volt, hogy az EBR42 számítógépes felületen kell 
beadni, azután kiderült, hogy levélben. Írtunk mi is levelet és kértük a támogatást, még 
válasz nincs. Amit hallottam polgármestertársaimtól, hogy azt a tájékoztatást kapták, 
hogy ez karácsony elıtt fog eldılni és képviselı asszony fogja közölni mindenkivel, 
hogy mennyi támogatást kapott. Véleményem szerint Kiszombor nem fog kapni 
semmit, ezt ki kell majd gazdálkodni.  

− A földhivatali döntés elleni fellebbezésünket elutasították. A döntésben le is írják, 
hogy „sajnálatos tény, hogy a törvény nevezett pontjában a sorszámozási probléma az 
egyes törvény módosításokat követıen is megtalálható azonban a problémát a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala jelezte a Vidékfejlesztési 
Minisztériumnak és kérelmezte ez ügyben a termıföld védelmérıl szóló törvény 
módosításának indítványozását.” Amit meg lehet még ebben tennünk, hogy 
bírósághoz fordulunk jogsértésre való hivatkozással, ezt még körbejárjuk.  

 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? 
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Bacsa György alpolgármester: Ha körbejárják és olyan döntés születik, hogy megéri 
bíróságra adni, mennyibe fog kerülni? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Konkrétan nem tudom megmondani. Az önkormányzatot 
személyes illetékmentesség illeti meg, perköltséget valószínő fizetni kell, ha elveszítjük a 
pert. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Engedély birtokában csináltuk. A termıföld védelmérıl szóló 
jogszabály kimondja azt, hogy más hatóságok a termıföldet érintı engedélyezési eljárások 
során kötelesek meggyızıdni arról, hogy a rendelkezésre áll-e a termıföld más célú 
engedélyezésérıl szóló ingatlanügyi hatósági határozat. A termıföld más célú 
hasznosításának engedélyezésérıl szóló ingatlanügyi hatósági határozat hiánya esetén a 
hatóságnak, az eljárást fel kell függesztenie. Gyakorlatilag ez nem történt meg, az 
ATIKÖVIFÉ-nek észre kellett volna vennie. A törvényben az is benne van, hogy más célú 
hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevı köteles elızetesen az ingatlanügyi 
hatóságnak bejelenteni, ennek elmulasztása esetén az ingatlanügyi hatóság az igénybevevıt 
földvédelmi bírsággal sújtja. Az ATIKÖVIFÉ-nek észre kellett volna vennie, hogy nincs 
kivonva, nem történt meg az eljárás során. Nádas terület volt, aminek van aranykorona értéke, 
ráadásul nem is kicsi, mert valamikor a nádas nagyon értékes földnek minısült, ezzel 
magyarázza a Földhivatal, ma már nem sokat ér, de az aranykorona besorolása még ez. Egyéb 
kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Kerékpárút pályázat lesz jövıre? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A tervezınk azt mondta, jövıre várható kiírás, amire be 
tudnánk adni a pályázatot. Az engedélyezési díjak jövı évben jelentısen meg fognak 
emelkedni, ezért még idén szeretnék beadni engedélyezésre, hogy a díjakat be tudjuk még 
fizetni.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A Móricz utcai volt szolgálati lakás ügyében történt elırelépés a 
tetı kapcsán? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Abban maradtunk, hogy olcsóbb cserép ár irányába 
mozdulok el. Beszéltünk arról is, hogy lehet, írnak majd ki pályázatot a LEADER-en belül, 
amivel az épület külsı megjelenésén lehetne javítani. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Olyan információt kaptunk, hogy jövı ısszel várható pályázati 
kiírás. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Korábban úgy döntött a testület, hogy albetétbe csak az 
Óbébai utcai iskolában lévı szolgálati lakásokat, valamint a Sportcsarnokot és a hozzá tartozó 
területet tegyük. El kell dönteni. Ha ezt az épületet szeretnénk hasznosítani, akkor albetétbe 
kellene rakatni. A Móricz utcai épületnek külön költséget jelentene a felmérése, mivel az 
Óbébai iskolánál minden megvan, hiszen ott volt egy helyreállítási terv. Múltkor az volt a 
döntés, hogy ezzel nem foglalkozunk. Ha nem tesszük albetétbe, elviszi az állam, amit még 
nem tudjuk, mikor következik be, akkor gyakorlatilag majd az államnak kell megoldania ezt a 
problémát. Van-e még kérdés, észrevétel? Aki elfogadja a polgármesteri jelentést, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 353/2011. számú határozatát. 
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Tárgy: Polgármesteri jelentés elfogadása 
 
353/2011.(XII. 13.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. december 13-i 
testületi ülés polgármesteri jelentését elfogadta. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
3. Napirend 
Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról. A helyi iparőzési adóról szóló rendelet 
felülvizsgálata. 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester     jegyzı 
 
/A tájékoztató és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 7. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról. A helyi iparőzési 
adóról szóló rendelet felülvizsgálata. Tisztelettel köszöntöm Harcsás Krisztinát. Kérdezem, 
van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Harcsás Krisztina adóügyi elıadó: Nincs. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elıterjesztés elsı oldalán szerepel az egyenleg, ami a 
ténylegesen befolyt adó összegét jelenti. 
 
Harcsás Krisztina adóügyi elıadó: Nem a ténylegesen befolyt, hanem a befolyt adó 
összegébıl az itt maradó, mert a ténylegesen befolyt összeg, ami a számlára érkezett, az 30 
millió Ft körül van, de ebbıl a túlfizetéseket visszautaljuk, adószámlák között mozgatjuk a 
pénzt.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Kb. 8 millió Ft, amit nem fizettek be? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: November 30.-ai állapot, azóta is fizettek be, így nincs már 8 
millió Ft mínusz, mert ez még a decemberi befizetéseket nem tartalmazza. Nem tudjuk, hogy 
mennyien lesznek, akik feltöltik a kötelezettségüket, nem tudjuk, milyen árbevétel képzıdik, 
és szükséges-e a feltöltés, ezt majd december végén fogjuk megtudni. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy akinél feltöltés van, a következı évben visszaigényli. Sajnos ebben az évben is 
ez történt, illetve a gyengülı gazdasági mutatók miatt nem a feltöltés miatt, hanem mert nem 
tudott annyi árbevételt elérni, mint ami alapján fizetnie kellett, ezért voltak adó 
visszaigényléseink is jelentıs mértékben. A javaslat továbbra is 1,8 %-os iparőzési adó, marad 
a korábbi, emelést nem javaslunk. 
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Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Általában ennek a napirendi pontnak van egy tájékoztató része, 
ami az adóbevételek alakulásáról és a jogszabályi változásokról szól, errıl van egy határozati 
javaslat, illetve van egy rendelet-tervezet. Eddig, mivel a központi jogszabályoknak a 
rendelkezéseit is átvette a rendeletünk, ezért mindig hozzá kellett alakítani, tavaly viszont 
alkotott a testület egy olyan rendeletet, amiben már nincsenek benne a központi jogszabályok 
rendelkezései a jogszabályszerkesztésrıl szóló jogszabályoknak megfelelıen, csak 
megállapítja, mennyi az adó mértéke. Mivel a javaslat sem csökkentést, sem emelést nem 
tartalmaz, ezért nem csatoltunk az elıterjesztéshez rendelet-tervezetet. Ha nincs más döntés, 
akkor a tájékoztatásról kell csak dönteni határozattal. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Vannak önkormányzatok, ahol kommunális adó van 
bevezetve, emelni is fognak rajta 6.000,- Ft-ról 10.000,- Ft-ra. Nem látjuk még a jövı évi 
számainkat, jelen pillanatban kommunális adó nincs elıterjesztve, de soha nem lehet tudni, 
mikor jutunk el addig, hogy szükségszerő lesz kommunális adó bevezetése. Adóval 
kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Szirbik Imre képviselı: Semmi helyi adót nem tervezünk bevezetni? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A jelenlegi elıterjesztés szerint nem. Ha a testület úgy dönt, 
hogy szeretne ezzel foglalkozni, akkor mindenképpen elı kell készíteni, csak a második 
félévtıl válhat bevezethetıvé, meg kell nézni minden típusú számítását. Ha például 
kommunális adót vezetünk be lakosságra vonatkozóan, vagy ha valami ingatlan típusút, az 
mennyi bevétellel jár. Ha a képviselı-testület most azt mondja, hogy készítsük elı, akkor ezt 
meg lehet tenni, hogy ezzel kapcsolatban számításokat végezzünk. 
 
Szirbik Imre képviselı: Valami közös teherviselés kellene. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az iparőzési adó esetében az önkormányzatot megilletı rész 
22 millió Ft, a jövı évi költségvetésben 25 millió Ft-ban gondolkodunk. Ezt, ha kivezetjük, és 
azt mondjuk, hogy nincs iparőzési adó, a problémát kezelni kell, mert ez az 
intézményrendszer 22 vagy 25 millió Ft hiánnyal kezdi az évet. Úgy gondolom, az egyéb 
bevételek kapcsán is hiánnyal kezdjük az évet, a gyereklétszám csökken, látjuk a bölcsıdére, 
óvodára, ez már problémát okoz, látjuk az iskolában. Ugyanakkor az idısek otthonának 
fenntartása is gondként, problémaként jelentkezik, nagyon sokat kell hozzátenni. A 
bölcsıdénél is hozzá kell tenni a normatíva feletti részt, az iparőzési adó eltörlésével a 
helyzetünket még rontanánk. 
 
Szirbik Imre képviselı: Nem is ilyenre gondoltam, de más is vegye ki a részét, ne csak a 
vállalkozások fizessenek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha az a javaslata, hogy nézzük meg a lakosságra kiróható 
adókat, hogy mibıl mennyit lehetne, milyen összeggel beszedni, mennyi mentesség van, 
ezeket mind vizsgálni szükséges. Látni kell, hogy megéri-e e bevezetni, mert ha többe kerül a 
dolgozó bére, mint amennyit beszedünk, azzal nem szabad foglalkozni. Egyéb kérdés? Aki 
elfogadja a tájékoztatót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 354/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása 
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354/2011. (XII. 13.) KNÖT h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte, megtárgyalta és 
elfogadta az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
Határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A januári soros testületi ülésre készítsük elı, hogy milyen 
adónemeket vezethetne be a képviselı-testület, az alapján tud dönteni, hogy melyik legyen 
kidolgozva, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 355/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: További helyi adók bevezetésének lehetısége 
 
355/2011. (XII. 13.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a további helyi 
adók bevezetésének lehetısége tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Szegvári Ernıné 
polgármestert, hogy a 2012. januári soros testületi ülésre készítsen tájékoztatást további helyi 
adók bevezetésének lehetıségével kapcsolatban. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
/Bacsa György alpolgármester távozott, így a képviselı-testület 6 fıvel folytatja munkáját./ 
 
4. Napirend 
Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása 
Elıadók: Szegvári Ernıné   Dr. Kárpáti Tibor Szabóné Tamás Julianna 
     polgármester     jegyzı       közgazd. csop.vez. 
 
/Az elıterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzıkönyv 8. számú melléklete./ 
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Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet elfogadása. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 22/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
22/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 76. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

1. § 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza az 
önkormányzat polgármesterét, hogy 2012. január 1-tıl a 2012. évi végleges költségvetési 
rendelet megalkotásáig az önkormányzatot megilletı bevételeket folyamatosan szedje be, 
kiadásait teljesítse. 

2. § 
 
A 2012. évben indítani tervezett új beruházások, felújítások a végleges költségvetési rendelet 
meghozásáig nem indíthatók, azokra kötelezettségvállalás nem tehetı, pénzügyi fizetés nem 
teljesíthetı. 

3. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-tıl a 2012. évi 
végleges költségvetési rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni és végrehajtásának kihatását 
a rendeletbe be kell építeni. 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester        jegyzı 
 
 
5. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben fizetendı térítési díjakról 
Elıadók: Szegvári Ernıné  Dr. Kárpáti Tibor  Szabóné Tamás Julianna 
      polgármester   jegyzı       közgazd. csop.vez. 
 
/Az elıterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzıkönyv 9. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat a gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézményekben fizetendı térítési díjakról szóló rendelet-tervezet megtárgyalásával. 
Kérdezem a közgazdasági csoportvezetıt, szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: A bölcsıde esetében jelenleg a Gyvt.-
ben benne van, hogy a nyersanyag költség 150 %-ában lehetne megállapítani az étkezési 
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térítési díjat, viszont van egy törvényjavaslat, ahol a gondozásért lehet majd térítési díjat 
kérni, ezért idén sem javasoljuk a 150 %-ban történı megállapítást. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés? Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal megalkotta 23/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
23/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelete  

a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 
2/2011.(I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 2/2011.(I. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
      polgármester        jegyzı 
 
 
- Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásáról 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester     jegyzı 
 
/A határozati javaslat a jegyzıkönyv 10. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásáról a következı 
döntési javaslat. 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Azért vásároltuk két részletben, mert 
május 2.-ai lejárattal 6,12 %-os a hozam, a januári 5 %-os, de május 2-val csak ennyi készlet 
volt, nem tudtunk többet vásárolni. A felhalmozási kiadásaink pályázati pénzbıl történı 
megtérítését most visszatöltöttük kincstárjegybe.  
 
/Bacsa György alpolgármester megérkezett, így a képviselı-testület 7 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés? Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 356/2011. számú határozatát. 
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Tárgy: Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásáról 
 
356/2011.(XII. 13.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról, 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.) KKÖT. rendelete 12. § (5) 
bekezdése alapján felhatalmazást kap a polgármester az egy évnél rövidebb lejáratú, 
forgóeszközök között kimutatott pénzügyi befektetések, forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítı értékpapír-forgalom lebonyolítására. A polgármester a döntésrıl a képviselı-
testületet a soron következı ülésen tájékoztatja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fentiek alapján tudomásul 
veszi, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) szabad 
pénzeszközébıl aktuális napi árfolyamértéken diszkont kincstárjegyet vásárolt 2012. május 
2.-ai lejárattal 18.725.281,- Ft összegért, 2012. január 11.-ei lejárattal 1.254.078,- Ft 
összegért.  
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslatok a jegyzıkönyv 11. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a szennyvízberuházással 
kapcsolatos kötelezettségek. Elindult a szennyvízberuházás Makón, Apátfalván és 
Maroslelén. Ezek a települések elıre fizettek be egy bizonyos összeget, ha vettünk volna fel 
hitelt, annak az esetleges kamatköltségeit utalták be elıre. Akiknek nincs ilyen célra pénze, 
Kiszombor és Földeák. Ha elindul ez a beruházás, akkor Kiszombornak be kell utalni a 
kivitelezés elılegére egy bizonyos pénzösszeget, ez az összeg még csak tervezett, pontosan 
akkor tudjuk meg, amikor a beruházás a piacon elkelt. Jelenleg az uniós pályázatoknál 
elıleget lehet fizetni, ha kérik a vállalkozások, és ezt általában kérni is szokták. Ahhoz, hogy 
az elıleget ki tudják fizetni a kivitelezınek, be kell majd utalni 23 millió Ft-ot, de ezt majd a 
kivitelezési ütemtervnek megfelelı idıpontokban fogjuk a Társulat számlájára átutalni. Az 
átutalt összeget vissza fogjuk kapni, ahogyan hívják le a lakástakarék-pénztári befizetéseket. 
A 47 millió Ft körüli önerıt hitelbıl lenne jó biztosítani, mivel vannak olyan elképzelések, 
hogy sok minden államosításra kerül, hiába van megtakarítása az önkormányzatnak, nagyon 
sok mindenre kellene pénz, például az utjaink rossz állapotban vannak, inkább ezekhez 
kellene majd felhasználni ezeket a pénzeket. A másik határozati javaslat a mőködési 
költségekrıl szól, korábban is vállaltuk ezeket a költségeket. A beruházás kapcsán a 
közbeszerzés kiírásáról ma fogunk dönteni, mert megérkezett a nyilatkozata a 
minisztériumnak, hogy így megfelelı az újabb közbeszerzési kiírás. Kérdés, észrevétel, 
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vélemény? Aki egyetért az 1. számú határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 357/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek – átmeneti intézkedés 
elılegszámla finanszírozására 
 
357/2011.(XII. 13.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy a 
likviditás biztosítása érdekében az elılegszámla kifizetéséhez a Társulatnál keletkezett 
801.435,- Ft betéti kamat megtakarítás felhasználása mellett legfeljebb 23.000.000,- Ft-ot 
elılegez meg úgy, hogy a kiviteli szerzıdésben rögzített kivitelezési ütemtervnek megfelelı 
idıpontokban utalja át a Társulat számlájára. A 2012. évben az építéssel egy idıben megnyíló 
LTP megtakarítások lehívásából a Társulatot visszapótlási kötelezettség terheli, a betéti 
kamatot és a beutalt összeget Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának költségvetési elszámolási számlájára visszautalja. 
 
A Képviselı-testület a megelılegezni szükséges összeget az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére 
biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Makó és Térsége Víziközmő Társulat 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a 2. számú határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 358/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek – mőködési költségek 
 
358/2011.(XII. 13.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségek tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
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1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy 2012. 
január 1-jét követıen a 2011. évi bázis adatok alapján a Makó és Térsége Víziközmő Társulat 
mőködési költségét utólagos elszámolás mellett minden hónap 5. napjáig átutalja a Társulat 
számlájára. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mőködési költségek 
megfizetésének biztosítására Kiszombor Nagyközség Önkormányzata inkasszó benyújtásának 
lehetıségét vállalja a Társulattal megkötött megállapodás alapján. 
 
A határozatról értesül: 

- Makó és Térsége Víziközmő Társulat 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Téli közfoglalkoztatás 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 12. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Téli közfoglalkoztatással folytassuk munkánkat. Most 12 fıt 
tudunk alkalmazni, 100 %-ban támogatják. Alkalmazni tudunk egy-egy 6 órás dolgozót az 
óvodában, iskolában. Van egy fizikai alkalmazott az ÖNO-ra, bölcsıdére, háziorvosi 
szolgálatra, fogorvosi szolgálatra, az egészségügy területére. Hivatalban is lesz egy fı, illetve 
a Határrendészeti Kirendeltségen is van 1 fı, aki a takarítást végzi, és a közterületeken is 
lesznek. Február 8-ig lesznek alkalmazva. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a 
határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 359/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Téli közfoglalkoztatás 
 
359/2011.(XII. 13.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a téli 
közfoglalkoztatás tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségéhez 12 fı (2011. 
december 9. napjától 2012. február 8. napjáig) téli közfoglalkoztatásra. 
 
A kérelem célja: 2011. december 9. napjától 2012. február 8. napjáig 12 fı közfoglalkoztatott 
alkalmazása napi 6 órás munkaidıben az önkormányzati intézmények téli karbantartási 
munkálatai, az önkormányzat belterületi közlekedési útvonalai, valamint a gyalog-és 
kerékpárutak síkosság-mentesítési feladatainak ellátására. 
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A képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a kérelemmel kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, valamint a kérelem benyújtására. 
 
A határozatról értesül: 

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Tulajdonosi és kezelıi hozzájárulás iránti kérelem a szélerımő-park közúti 
kapcsolatának engedélyezéséhez 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 13. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tulajdonosi és kezelıi hozzájárulás iránti kérelem a 
szélerımő-park közúti kapcsolatának engedélyezéséhez. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki 
egyetért a hozzájárulás megadásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 360/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tulajdonosi és kezelıi hozzájárulás iránti kérelem a szélerımő-park közúti
 kapcsolatának engedélyezéséhez 
 
360/2011.(XII. 13.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a tulajdonosi és 
kezelıi hozzájárulás iránti kérelem a szélerımő-park közúti kapcsolatának engedélyezéséhez 
tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete helyt ad a szélerımő-park 
közúti kapcsolatának engedélyezéséhez a tervezı CBR-TERV Kft. (1222 Budapest, Római u. 
17.; képv.: Erıs László ügyvezetı igazgató) által benyújtott kérelmének és a csatolt 
dokumentáció alapján a hivatkozott önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévı utak és 
csatornák tekintetében  

- tulajdonosi hozzájárulást ad a 05359 hrsz-ú és a 05446 hrsz-ú utak 6,0 m szélességben 
szilárd útburkolattal való ellátásához és a 431 j. közút 4 + 073,92 km, valamint az 5 + 
223, 55 km szelvényeiben való csatlakozáshoz, továbbá 

- kezelıi hozzájárulást ad a 05380/3 hrsz-ú és a 05433 hrsz-ú csatornák átereszeinek 
átépítéséhez, meghosszabbításához. 

 
Errıl értesül:  

- CBR-TERV Kft. 1222 Budapest, Római u. 17.  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport mőszaki ügyintézı 
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- irattár 
 
 
- K-PLAST Kft. kérelme 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester      jegyzı 
 
/Szóbeli elıterjesztés/ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A K-PLAST Kft. képviselıje tegnap megkeresett telefonon 
és át is küldte kérelmét. Azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy a jelenlegi bérleti díjat 
100.000,- Ft/hó a jövıben megtartani szíveskedjenek tekintettel arra, hogy ez az év sem 
hozott olyan változást, mellyel jobbra fordítható lenne az üzletág üzemeltetése. Február 22-én 
hozott a testület egy olyan döntést, hogy március 1-tıl december 31-ig 100.100,- Ft/hó + Áfa 
összegben állapította meg a bérleti díjat. Ha most nem dönt a testület, akkor februártól 
állapítható meg a Kft.-nek, ha a testület hozzájárul ahhoz, hogy ilyen csökkentett összegben 
fizessen bérleti díjat. Nettó 97.000,- Ft-tal kevesebb, mint ami meg volt állapítva.  
 
Gazsi Gábor képviselı: A csökkentett bérleti díjjal voltak elmaradásai? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nincs elmaradása. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Javaslom, hogy maradjon ez az összeg.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Januárban tárgyalja a testület, hogy mennyit emel a bérleti 
díjakon, az még ezt módosíthatja.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A volt Gazdabolt bérleti díját nem tudjuk módosítani? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem pályázott senki a bérletre. Vittek el egy pályázati 
anyagot, de nem adták be, nem a bérleti díj összege miatt. 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: A februári határozatban úgy 
módosult a bérleti díja, hogy raktárhelyiség után fizet bérleti díjat, mert elıtte volt 260 m2 
munkatér és 390 m2 raktár, aminek nem azonos volt a bérleti díja. Az alapterület fel lett mérve 
és a mindenkori raktárra vonatkozó bérleti díjat fizeti.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezek alapján nincs is díjkedvezménye, ha valamennyit 
emelkedik jövıre a bérleti díj, az minimális emelést fog jelenti, most nem kell errıl a 
kérelemrıl dönteni.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Ha a volt Gazdabolt bérleti díján csökkentenénk, akkor a többi bérlı 
bérleti díját is csökkenteni kellene. Egyedi esetben lehet dönteni, nem javasolnám a bérleti díj 
csökkentését. 
 
Bacsa György alpolgármester: Ha most a csökkentésbıl gyakorlatot csinálunk, akkor olyan 
helyzet alakulna ki, hogy az állandó bérlıket büntetnénk, akik eddig becsületesen a helyi 
rendeletünknek megfelelıen fizettek. A másik lehetıség, hogy mindenkinek csökkenteni. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Annyit meg lehet csinálni, hogy amikor a díjrendeletrıl 
tárgyal a testület, készül hozzá egy tájékoztatás, hogy melyik üzlet mennyi m2, milyen 
összeget fizet, üzlethelyiségenként. Látnák, hogy kb. milyen terhekkel jár ez a 
vállalkozásoknak. A K-PLAST Kft. kérelmében most nem döntünk, mert a továbbiakban is 
így kell fizetnie, ha lesz valami díjemelés, hogy ha úgy dönt a testület, akkor némi kis 
díjemelés fogja érinteni.  
 
 
- A mezei ırszolgálat megszüntetése 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a rendelet-tervezetek és a határozati javaslatok a jegyzıkönyv 14. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A mezei ırszolgálat megszüntetése tárgyú elıterjesztéssel 
folytassuk munkánkat. Ezzel kapcsolatban készült egy intézkedési terv, errıl kellene elsınek 
dönteni. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? Aki elfogadja az intézkedési tervet, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 361/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A mezei ırszolgálat megszüntetése - intézkedési terv a mezei ırszolgálat 
megszüntetésével kapcsolatban 
 
361/2011.(XII. 13.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a mezei 
ırszolgálat megszüntetése - intézkedési terv a mezei ırszolgálat megszüntetésével 
kapcsolatban tárgyú elıterjesztést és az intézkedési tervet a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesítést kap: 

1./ Szegvári Ernıné polgármester 
2./ Dr. Kárpáti Tibor jegyzı  
3./ mezıırök 
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
5./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport 
6./ Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát 
módosítani szükséges. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 24/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
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24/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  

8/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

1. § 
 
Hatályát veszti az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 
6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3.1. pontja, valamint 2. melléklet 3.1.1. pontja. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.  
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 

 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A mezei ırszolgálatról szóló rendelet 4. §-a hatályát veszti, 
mely módosítás 2012. január 1. napján lép hatályba. Kérdés, észrevétel? Aki egyetért a 
rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 25/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
25/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a mezei ırszolgálatról szóló 
11/1998. (VI. 18.) KKÖT. számú rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fegyveres biztonsági 
ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

1. § 
 
Hatályát veszti a mezei ırszolgálatról szóló 11/1998. (VI. 18.) KKÖT. számú rendelet 4. §-a. 

 
2. §  

 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.  
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 

 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı rendelet-tervezet a mezei ırszolgálatról szóló 
rendelet hatályon kívül helyezésérıl szól 2012. március 1. napjával. Kérdés, észrevétel? Aki 
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egyetért a rendelet hatályon kívül helyezésével 2012. március 1. napjával, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal 26/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
26/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a mezei ırszolgálatról szóló 
11/1998. (VI. 18.) KKÖT számú rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fegyveres biztonsági 
ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti a mezei ırszolgálatról szóló 11/1998. (VI. 18.) KKÖT számú rendelet, 
valamint az azt módosító 13/1998. (IX. 29.) KKÖT r.; 26/1998. (XII.29.) KKÖT r.; 15/2005. 
(VI.28.) KKÖT r.; 17/2009. (X.28.) KKÖT rendelet és 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati 
rendelet. 

2. § 
 

Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.  
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 

 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát is módosítani szükséges. Kérdés, észrevétel? Aki egyetért a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 362/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A mezei ırszolgálat megszüntetése - Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítása 
 
362/2011.(XII. 13.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a mezei 
ırszolgálat megszüntetése - a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint fenntartó a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja és (2) 
bekezdése alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
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Szervezeti és Mőködési Szabályzatát - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 
(1) bekezdése szerint normatív határozattal – 2012. március 1. napjával az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VIII. cím 3./b. pontjában az alábbi szövegrész 2012. 
március 1. napjával hatályát veszti és törlésre kerül:  
 „- kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás: 3 fıállású (mezıır)” 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatát egységes szerkezetben a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal határozza meg. Az egységes szerkezető Szervezeti és Mőködési Szabályzat jelen 
határozat mellékletét képezi. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy képviseletében és nevében a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mőködési Szabályzatot 
jóváhagyólag aláírja. 
 
4. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (5) bekezdése alapján, mint 
a képviselı-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon közzé kell tenni a 
polgármesteri hivatal hirdetıtábláján történı kihelyezéssel. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat zárt ülés keretében. 
 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 
 
 


