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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 31. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Beszámoló Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának mőködésérıl. 
2. Beszámoló az EESZI tevékenységérıl. 
3. A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén 
11.00   
4. Tájékoztató Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának  
    EU-Kohéziós Alap támogatással megvalósuló projekt idıarányos teljesítésérıl, Kiszombor  
    települést érintı aktuális állásáról, a várható feladatokról.  
5. Polgármesteri jelentés. 
6. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
14.00   
- A 43-as fıút mentén a Haleszi buszmegálló és a Maros híd közötti kerékpárút tervei. - tervbemutató 
- Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. – tervbemutató  
Zárt ülés 

7. Döntési javaslatok.  
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Rend. szám.     Tárgy:             Jegyzıkönyvi  
                       oldalszám: 
 
11/2011. „NET” „E”  A mezei ırszolgálatról szóló 11/1998.(VI. 18.)  
    KKÖT. rendelet módosítása     19. 
 
12/2011. „NET” „E”  A „Kiszomborért” díj alapításáról és 
    adományozásának rendjérıl szóló 25/2008. 
    (IX. 5.) KKÖT. rendelet módosítása    20. 
 
13/2011. „NET” „E”  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl  

szóló 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása       79. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
152/2011.  Napirend elfogadása       8. 
 
153/2011.  Beszámoló Kiszombor nagyközség egészségügyi 

alapellátásának mőködésérıl     12. 
 
154/2011.  Beszámoló az EESZI tevékenységérıl   15. 
 
155/2011.  A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló  

Kiszombor nagyközség területén    16. 
 
156/2011.  Polgármesteri jelentés elfogadása    18. 
 
157/2011.  Az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel 

történı korlátozásával kapcsolatos jogszabályi háttér  
ismertetése       23. 

 
158/2011.  Tájékoztató a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási  

Társulás 2010-2011. évi tevékenységérıl   30. 
 
159/2011.  Nyári napközi       33. 
 
160/2011.  Nyári gyermekétkeztetés     34. 
 
161/2011.  Személyes érintettség tudomásulvétele a kiszombori  

Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi  
pályázati eljárásához bizottság létrehozására vonatkozó 
döntéshozatal esetén      35. 

 
162/2011.  A kiszombori Dózsa György Általános Iskola  

intézményvezetıi pályázati eljárásához bizottság  
létrehozása a pályázatok elızetes véleményezésére,  
a pályázat elbírálásának elıkészítésére   35. 

 
163/2011.  A kiszombori Dózsa György Általános Iskola  

intézményvezetıi álláshelyére érkezı pályázatok 
szakértıi véleményezéséhez szakértıi díj biztosítása 36. 

 
164/2011.  Tájékoztató az Iskolaszékrıl     37. 
 
165/2011.  XI. Makó és Térsége Ifjúsági Mővésztelep   38. 
 
166/2011.  XI. Makó és Térsége Ifjúsági Mővésztelep – 7 fı  

tanuló részvételi díjának biztosítása    39. 
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167/2011.  A Dózsa György Általános Iskola 2011/2012-es  
tanévének oktatási rendje     41. 

 
168/2011.  Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése   45. 
 
169/2011.  A 43-as fıút mentén a Haleszi buszmegálló és a  

Maros híd közötti kerékpárút tervei    48. 
 
170/2011.  A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília  

Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es nevelési évének 
rendje        52. 

 
171/2011.  A Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek  

és alapítványok támogatására kiírt pályázatok  
elbírálása – Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesülete – Kiszombori Csoport    54. 

 
172/2011.  A Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek  

és alapítványok támogatására kiírt pályázatok elbírálása 
 – Alapítvány a Mővészeti Nevelésért   55. 
 

173/2011.  A Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és  
alapítványok támogatására kiírt pályázatok elbírálása  
– Kiszombori Sporthorgász Egyesület   56. 

 
174/2011.  A Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és  

alapítványok támogatására kiírt pályázatok elbírálása  
– Kiszombori Községi Sportkör    57. 

 
175/2011.  „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek  

fejlesztése” címő pályázati felhívás    58. 
 
176/2011.  Vályogos-tó rekonstrukciós munkáival kapcsolatba  

hozható hibák kijavítása, pótlása    59. 
 
177/2011.  Belvízrendezési, csapadékelvezetési munkákhoz  

átereszek beszerzése      60. 
 
178/2011.  LEADER-pályázatokkal kapcsolatos tanácsadói  

tevékenységre vonatkozó megbízási szerzıdések  
módosítása       61. 

 
179/2011.  A Rónay-kastélyra vonatkozó értékbecslés megrendelése 62. 
 
180/2011.  Kastélytorony lépcsıjének javítása    63. 
 
181/2011.  Kiszombor belterületén fanyesési munkálatok  

megrendelése       64. 
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182/2011.  Mártélyi üdülı festése és egyéb üzemelést érintı  
kérdések       65. 

 
183/2011.  Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézmény intézményvezetıi álláshelyének betöltésére 66. 
 
184/2011.  Többletforrás biztosítása az „Informatikai infrastruktúra  

fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános  
Iskolában” pályázatban meghatározottakon felül  67. 

 
185/2011.  „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori  

Dózsa György Általános Iskolában” pályázathoz  
kapcsolódó közbeszerzési eljárás – érvénytelen ajánlat 67. 

 
186/2011.  Döntés az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a  

kiszombori Dózsa György Általános Iskolában”  
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban  68. 

 
187/2011.  Sportcsarnok komplex energiatakarékossági  

fejlesztésének elırehaladása     70. 
 
188/2011.  Személyes érintettség tudomásulvétele a Példás Porta  

Bizottság létrehozására vonatkozó döntéshozatal esetén 70. 
 
189/2011.  Példás Porta Bizottság létrehozása    71. 
 
190/2011.  Tájékoztató a TEGYESZ átszervezési koncepciójáról 72. 
 
191/2011.  Állásfoglalás a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel  

Kórház-Rendelıintézetet érintı normatíva elvonásáról 72. 
 
192/2011.  „A Szegedi Konzervgyár története 1940-2007” címő  

könyv támogatása      73. 
 
193/2011.  A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti  

épületben lévı (volt „Megéri”) üzlethelyiség pályázati  
eljárás keretében bérbeadás útján történı hasznosítása 74. 

 
194/2011.  Forrai Bt. kérelme      75. 
 
195/2011.  Közterületi vendéglátó terasz létesítése   76. 
 
196/2011.  Dömösi Zsolt és Szilágyi Emese telekvásárlási kérelme 77. 
 
197/2011.  Polgármester kizárása a szavazásból érintettség miatt 78. 
 
198/2011.  Szegvári Ernıné polgármester Felügyelı Bizottsági  

tagságához hozzájárulás     79. 
 
199/2011.  Rendezvényismertetı      82. 
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200/2011.  Tájékoztatás a Kiszombori Nyári Fesztivál kezdetérıl 83. 
 
201/2011.  Tájékoztatás rendezvényrıl     84. 
 
202/2011.  Borsi Sándor mővésztanár által készített Kiszombor címer  

elhelyezése       84. 
 
203/2011.  Rendezvénysátor beszerzésére árajánlatok kérése  85. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 31. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán 
képviselı, Gazsi Gábor képviselı, Szekeres Krisztián képviselı, Szirbik Imre képviselı 
 
Összesen: 6 fı 
 
Igazoltan távol van: Börcsökné Balázs Márta képviselı 
 
Összesen: 1 fı 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Dr. Buzás Péter Makó Város 
polgármestere, a Társulás Elnöke, Dr. Ortutay Miklós Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázási Társulás projektmenedzsere, Dr. Hegyes Ferenc háziorvos, Dr. Kiss 
Katalin háziorvos, Dr. Fekete Gyöngyi háziorvos, Dr. Szınyi Magdolna fogorvos, Dr. Lázár 
István fogorvos, Kiss Gézáné mb. EESZI vezetı, Kozma Anikó védını, Csikósné Hamza 
Gabriella védını, Varga Ildikó családgondozó, Dénes Andrásné bölcsıde szakmai vezetıje, 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató, Moldován Attila tervezı, Dr. Szıllısi Béla 
közbeszerzési szakértı, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı, Dr. Suba Rita 
igazgatási csoportvezetı 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, jegyzı 
urat, kedves vendégeinket! Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes számban 
jelen van, az ülést megnyitom. Javaslatot teszek a napirendekre, a meghívó szerint. Van-e más 
javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendekkel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 152/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
152/2011.(V. 31) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. május 31-i soros 
nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Beszámoló Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának mőködésérıl. 
2. Beszámoló az EESZI tevékenységérıl. 
3. A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén 
11.00   
4. Tájékoztató Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának  
    EU-Kohéziós Alap támogatással megvalósuló projekt idıarányos teljesítésérıl, Kiszombor  
    települést érintı aktuális állásáról, a várható feladatokról.  
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5. Polgármesteri jelentés. 
6. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
14.00   
- A 43-as fıút mentén a Haleszi buszmegálló és a Maros híd közötti kerékpárút tervei. - tervbemutató 
- Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. – tervbemutató  
Zárt ülés 

7. Döntési javaslatok.  
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
/Börcsökné Balázs Márta képviselı megérkezett, így a képviselı-testület 7 fıvel folytatja munkáját./ 
 
1. Napirend 
Beszámoló Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának mőködésérıl 
Elıadók: Szegvári Ernıné  Kiss Gézáné   háziorvosok, fogorvosok 
      polgármester      mb. intézményvezetı 
 
/A tájékoztatók, a határozati javaslat a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elsı napirendünk beszámoló Kiszombor nagyközség 
egészségügyi alapellátásának mőködésérıl. Tisztelettel köszöntöm a háziorvosainkat, 
fogorvosainkat, akik megtisztelték ülésünket és elküldték az írásos anyagokat. Kérdezem az 
anyagok készítıit, van-e szóbeli kiegészítés a leírtakhoz? Az elsı a NIM-MED Bt. 
munkájáról szóló tájékoztató, Dr. Hegyes Ferenc háziorvostól. Van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Dr. Hegyes Ferenc háziorvos: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselı-testület! 
Tisztelt Jegyzı Úr! Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni. Várom a kérdéseket. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt javaslom, elıször a háziorvosi ellátásról beszélgessünk 
és utána a fogorvosi ellátásról. Doktornıknek van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Dr. Kiss Katalin háziorvos: Nincs. 
 
Dr. Fekete Gyöngyi háziorvos: Nincs.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megjelentek gondok és problémák is az anyagban. Több 
problémánk van még, Fekete doktornı rendelıje nincs akadálymentesítve. A másik két 
rendelı felszereltségével nincs probléma, de van egy területi ellátási kötelezettség nélküli 
körzetünk, ahol ilyen gondok felmerülnek. Kerestük azokat a megoldási lehetıségeket, 
amelyeket közösen a háziorvossal meg tudnánk oldani. Vannak pályázatok, illetve szeretnénk 
a Dél-alföldi Regionális Operatív Program lehetıségeit megvizsgálni, esetleg ezt a harmadik 
körzetet is valamilyen szinten akadálymentesíteni, ha ehhez pályázati pénzeszközt tudnánk 
biztosítani.  
 
Dr. Fekete Gyöngyi háziorvos: Ebben az ügyben többször össze kellene majd ülnünk, amikor 
el tudnám mondani az elképzeléseimet. Egy késıbbi idıpontban errıl beszélhetnénk majd. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm. Kiss doktornıtıl szeretném kérdezni, hogy ma 
reggel is 8 óra elıtt 5 perccel kint álltak a betegek, nem lehet azt megoldani, hogy kicsit 
korábban nyisson ki a rendelı, mert ha jól tudom, 8 órától van gyógyszerírás.  
 
Dr. Kiss Katalin háziorvos: A takarítás miatt nem lehet, elıtte doktor úr rendel.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Elég furcsa helyzet, most a nap süti ıket, a téli idıszakban 
fáznak a teraszon. Úgy gondolom, hogy ezek a betegek, az ellátási körzet megérdemelné azt, 
hogy a betegek ne kint a teraszon várakozzanak. Azt kérném, hogy erre valami megoldást 
próbáljunk keresni. Köszönöm.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Olvastam az egyik beszámolóban, hogy kövérségünk-
betegségünk. Nem tudtam, hogy a betegségek közé soroljuk a kövérséget. A másik viszont, 
hogy talán több beszámolóban is olvashattuk, hogy ugyanakkor alultápláltság is jellemzı. 
Nem tudom, hogy más társadalmi rétegeknél van ez, vagy hogyan alakul ez ki? Doktornıtıl 
szeretném kérdezni, hogy milyen a sószoba kihasználtsága?  
 
Dr. Kiss Katalin háziorvos: Közepes, lehetnének többen is, tudnánk még idıpontot adni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Doktor úr anyagában található a kövérség, jó beteg rossz 
beteg, illetve az elhízás problémája. 
 
Dr. Hegyes Ferenc háziorvos: Alultápláltságról nem írtam. A kövérségrıl, amit írtam, az egy 
tervezet. Aki bizonyos idı alatt nem hajlandó a testtömeg-indexén változtatni, csökkenteni, 
elméletileg majd a háziorvosoknak jelentenie kell. 
 
Dr. Kiss Katalin háziorvos: Van átfedés, mert ha valaki kövér, az nem biztos, hogy jól 
táplált. Az, hogy mit nevezünk jóltápláltságnak, szerintem nem csak a testsúlytól függ, mert 
az sem mindegy, hogy az izom, zsír vagy egyéb. Egyre többen vannak olyan szinten, hogy a 
napi bevitt kalória egyrészt nem táplálékkal megy, másrészt nem elégséges.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Fogorvosi szolgálattal kapcsolatos kérdések. Van-e esetleg 
szóbeli kiegészítés a leírtakhoz?  
 
Dr. Szınyi Magdolna fogorvos: Nincs. 
 
Dr. Lázár István fogorvos: Nincs. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény a fogorvosainkhoz?  
 
Balázs Zoltán képviselı: A fogorvosi szék évek óta probléma. Pályázati lehetıség? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nincs kiírva pályázat, magyar pályázatok nem jelentek meg 
ebben az évben. 
 
Dr. Szınyi Magdolna fogorvos: Szék kezelıegységgel együtt 2 millió Ft.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A szék tulajdonosa az önkormányzat.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Hiányosságok: bejárati ajtó? 
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Szegvári Ernıné polgármester: A bejárati ajtót már kicserélték. A probléma, hogy nincs 
felette védıtetı, de nem minden ajtó fölé rakunk.  
 
Dr. Szınyi Magdolna fogorvos: Nagyon szorul az ajtó.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szólni kell és igazítunk rajta.  
 
Dr. Lázár István fogorvos: Az elektromos főtıtestek a WC-kben nagyon sok áramot 
fogyasztanak. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha huzamosabb ideig rendkívüli hideg van, akkor szükséges 
bekapcsolni, hogy a vezetékek ne fagyjanak el. Most nem tudunk főtést korszerősíteni, csak 
akadálymentesítés volt a pályázatban, nem teljes körő, mint a háziorvosoknál. Nem tudom, 
lesz-e fogorvosi szolgálatra teljes, komplex átalakításra lehetıség. Folyamatosan figyeljük a 
pályázati kiírásokat, annak függvényében tudunk gondolkodni. Úgy néz ki, hogy letisztult az 
is az önkormányzati törvény módosításában, hogy az alapellátások az önkormányzatoknál 
maradnak. Ez kérdéses volt számunkra. Ez a háziorvosi, fogorvosi, védınıi szolgálatot 
jelenti. A képviselı-testülettel korábbi ülésen is beszéltünk errıl, hogy mi az, amit 
elkezdhetünk fejleszteni, mert itt marad a feladat és mi az, ami esetleg elkerül. Errıl még 
nincs elfogadott törvény. Van-e még kérdés a képviselı-testület részérıl?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Azt gondolom a beszámolókból, számadatokból kitőnik, 
hogy igen komoly munkát végeznek és örülhetünk, hogy ilyen ellátási lehetısége van a 
település lakosainak a legifjabbaktól a legidısebbekig. Ehhez kitartás kell és egy olyan 
adottság, ami nélkül ez a munka nem végezhetı. Annak is örülünk, hogy a feltételeken 
tudtunk javítani, és arra törekszünk, hogy ha lesz pályázati lehetıség, még jobbá próbáljuk 
tenni a munka feltételeit, mert ez a lakosság érdeke is. 
 
Szirbik Imre képviselı: A gyógyszertár nyitva tartását kellene összehangolni a rendelési 
idıvel. Hallom a lakosságtól, hogy ez problémás. Addig van nyitva a gyógyszertár, amíg 
rendelés van, és mikorra felírják a gyógyszert, már nem tudják kiváltani. 
 
Dr. Fekete Gyöngyi háziorvos: Lehet, hogy ebbe a rendelésem zavar bele, mert a 
rendelésemnél szokott csúszás lenni.  
 
Szirbik Imre képviselı: 8-tól 16-ig van nyitva, 1630-ig lenne jó, ha nyitva lenne. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel, vélemény? Azt hiszem, 
képviselı asszony szépen összefoglalta azt, hogy valóban nagy feladat a háziorvosi, fogorvosi 
szolgálatot ellátni. Úgy gondolom az, hogy a képviselık azért nem kérdeznek, mert a 
mindennapokban benne élnek és látják azt, hogy az ellátás rendben zajlik mindkét szolgálat és 
mindegyik körzet esetében. Kifejezem a képviselı-testület nevében a köszönetünket, hogy 
ellátják ezt a nehéz feladatot. Gondok, problémák hozzánk nem érkeztek. Köszönjük az eltelt 
idıszakban végzett munkát, a további idıszakra is jó egészséget, és további jó munkát 
kívánok. A képviselı-testületnek javaslom a tájékoztatók elfogadását. Aki elfogadja a 
tájékoztatókat, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 153/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Beszámoló Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának mőködésérıl 
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153/2011.(V. 31.) KNÖT h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta 
Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának mőködésérıl szóló beszámolót. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
Határozatról értesül: 

- Dr. Hegyes Ferenc háziorvos 
- Dr. Kiss Katalin háziorvos 
- Dr. Fekete Gyöngyi háziorvos 
- Dr. Lázár István fogorvos 
- Dr. Szınyi Magdolna fogorvos 
- Kiss Gézáné mb. intézményvezetı 
-     Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
2. Napirend 
Beszámoló az EESZI tevékenységérıl 
Elıadó: Kiss Gézáné 
 mb. intézményvezetı 
 
/A beszámoló és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı napirend a beszámoló az EESZI 
tevékenységérıl. Tisztelettel köszöntöm az EESZI vezetıjét és munkatársait. Az írásos 
anyagot megkapták a képviselık. Szóbeli kiegészítése van-e az anyag készítıinek? 
 
Kiss Gézáné mb. intézményvezetı: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Tudatosan hagytam ki 
a beszámolóból, ami az utóbbi hónapokban történt az intézménynél, tulajdonképpen azért, 
mert még nincs végeredménye. 2-3 hónappal ezelıttıl kezdıdıen elég szigorú ellenırzés 
folyik az intézménynél. A tőzoltóság ellenırzésével kezdıdött, rendben találtak mindent. 
Utána az állategészségügy, ezt követıen a kormányhivatal ellenırzése volt. Az eddig 
megkapott jegyzıkönyvek alapján különösen komoly problémát nem találtak. Az ÁNTSZ is 
ellenırzött, 5-6 jegyzıkönyvet kaptam különbözı feladatonként: járványügy, 
közegészségügy, élelmezésügy, ápolás. Tulajdonképpen nem papírformai problémák voltak, 
hanem olyan, hogy ki kellett cserélni csapokat, felszerelni a betegszobába szappantartót, 
csempézni a csap alatt, sok kis apró probléma, de elég sokba került. Módszertani ellenırzés is 
volt, különösebb problémát, gondot nem találtak. Azért nem írtam ezekrıl az ellenırzésekrıl, 
mert ezek az ellenırzések mind befutnak a kormányhivatalba, és majd összesítést készítenek, 
és azt küldik meg. Úgy gondolom, különösebb probléma nem volt, ami volt, helyre hoztuk. 
Tavaly elmaradt a festés, mázolás, szeretném, ha legalább az ajtók lefestésre kerülnének a 
nyári idıszakban. Még egy kérésem van, amit már többször elmondtam. Az otthon udvarának 
hátsó része füves, a dolgozók a régi garázsban helyezik el a kerékpárokat, sáros idıszakban 
nehéz megközelíteni. Téglából vagy járólapból 2-3 m széles járdát kellene kialakítani. 
Szeretném köszönetemet kifejezni a munkatársaimnak és a hivatalnak a januárban történt 
balesetemhez történı hozzáállás miatt, és a sok segítségért. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm. Egyéb kiegészítés? 
 
Kozma Anikó védını: Nagy migrációs hullám van a faluban, nem befele jönnek, hanem 
kifele mennek. Várandósok, kisgyerekesek, többgyerekesek költöznek el, az elmúlt 1,5 
hónapban 4-5 családot költöztettem ki.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Hova költöznek? 
 
Kozma Anikó védını: Valaki az ország egész másik részébe, valaki csak Makóig megy. 
Most nagyon szembetőnı ez a nagy szám.  
 
Bacsa György alpolgármester: Akik most kiköltöznek, régi kiszombori lakosok, vagy 1-2 éve 
költöztek be? 
 
Kozma Anikó védını: Van közöttük régi kiszombori is, nagy része betelepült.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Észrevettük és beszéltünk is róla, hogy valóban 
döbbenetes dolog, hogy ennyien elköltöznek, függetlenül attól, hogy bármikor fordulhat is, és 
akár vissza is költözhetnek. Azt gondolom, hogy borzasztó lehet ezt gyerekként megélni, 
hogy egyszer ide csapódik, egyszer oda. A mindennapokban sajnos ezt tapasztaljuk és azt is, 
amit a konferencián tárgyaltunk, hogy nagyon hirtelen meggondolják magukat és feladják a 
meglévı kapcsolataikat és váltanak sokkal inkább, mint korábban. Ha már nálam van a szó, el 
szeretném mondani, hogy egy 3 éve tartó pályázatnak köszönhetıen különösen ráfókuszáltunk 
arra, hogy a településen lévı partnerekkel, szervezetekkel, emberekkel kapcsolatot létesítsünk 
azért, hogy az óvodás gyerekeknek, most már az iskolásoknak is minél gazdagabb, 
élményszerőbb legyen az oktatása, nevelése. Olyan partnerekre találtunk, akikkel a korábban 
már meglévı jó kapcsolatot bıvíteni tudtuk. Olyan új elemeket sikerült beépíteni a 
mindennapjainkba, ami azt gondolom, ennek a közös együttmőködésnek köszönhetı, nekünk 
felnıtteknek is nagy élmény, de a gyerekeknek is. A legnagyobb eredményét abban találom, 
hogy most már a felektıl is kapjuk az ötleteket. Ez egy igazi együttmőködés. Vannak olyan 
kezdeményezések, ahol már ık keresnek bennünket. Ez egy nagyon jó dolog és az 
együttmőködés maximálisan bizonyítja a nagyon jó hozzáállást.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Miért költöznek el? Munkahelyet adnak fel, munkanélküliek, vagy 
munkalehetıség miatt? 
 
Kozma Anikó védını: Van, aki párkapcsolat felbomlása miatt, többnyire munkanélküliek. 
Volt egy család, aki a házát is itt hagyta, munkalehetıség miatt 5 gyerekkel Budapestre 
költözött. A visszajelzések alapján most már mind a kettı szülınek munkája van.  
 
Bacsa György alpolgármester: A hátsó járda kialakítása, úgy gondolom, nem testületi ülésre 
való téma. Kizárt dolognak tartom, ha szólt volna polgármester asszonynak, vagy Süli 
Jánosnak, nem lett volna elvégezve.  
 
Kiss Gézáné mb. intézményvezetı: Tulajdonképpen folyamatban van. Másként próbáltuk 
kialakítani, nagyobb értékben az viszont nem ment, mert fedett helyet szerettünk volna az 
udvaron, ami alkalmas közösségi létre is. Most csak azt szeretnénk, ha ez a rész valamilyen 
módon ki lenne kövezve.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Meg lesz csinálva. 
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Börcsökné Balázs Márta képviselı: Tudom, hogy minden évben pénzmaradvánnyal zár az 
intézmény, azt hiszem, függetlenül attól, hogy sokszor elkényeztetett helyzetünk van, de azt 
hiszem, hogy egy vezetınek az is dolga, hogy a rendelkezésre álló forrásból megkeresi azt a 
szakembert, aki megcsinálja. Nagyon sok olyan kisebb-nagyobb beruházás, felújítás, javítás 
van, amit intézményvezetıként meg lehet oldani.  
 
Kiss Gézáné mb. intézményvezetı: Úgy gondolom, önállóan próbálok intézni nagyon sok 
mindent, nem ülök a babérjaimon. Intézem, amit kell, nem azt várom, hogy hivatal vagy a 
testület költögesse el, lehet, hogy nem is kellett volna mondani, mert elıbb-utóbb csak meg 
kell csinálni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Bölcsıdében a létszám, hogy alakul? 
 
Dénes Andrásné szakmai vezetı: Most 35 gyerek van, ısszel 25 gyermek megy át az 
óvodába. Szeptembertıl kb. 17 gyermek lesz, máskor is volt, hogy 18-20 gyerekkel indultunk. 
Remélem, a nyílt napra, amit meghirdettünk, sokan eljönnek.  
 
Bacsa György alpolgármester: Az Egészséghéthez gratulálok a védınıknek. Látom a számok 
alapján, hogy egyre jobban elterjed a faluban, lehet hallani, hogy várják is az emberek. Van-e 
adat az eredményérıl? Valaki esetleg valamilyen betegséggel itt szembesül elıször, és utána 
megy tovább? 
 
Kozma Anikó védını: Idén szerencsére, úgy tudom, nem volt ilyen. Nıgyógyászati 
eredményeket nem tudjuk, mert az egy hónapos átfutású. A fül-orr-gégészeten most többnyire 
gyerekek voltak, akik esetében elég sok mőtét lesz. A mai napig a legnagyobb sikerünknek a 
bırgyógyászati szőrést tartom, mert két túlélınk van már most.  
 
Kiss Gézáné mb. intézményvezetı: 1998 óta van ez a szőrés, elég sok embert tudnék 
mondani, akiknél éveket sikerült hosszabbítani vagy megoldani a problémáját. Ezzel országos 
2. díjat nyertünk jó pár évvel ezelıtt, Csikósné Hamza Gabriella volt az elıadó, már akkor is 
sikeres volt a szőrés.  
 
Bacsa György alpolgármester: Nagyon szép szám a 219 fı, ha esetleg erre igény lenne, 
tovább lehetne ezt bıvíteni? A 219 fı az adott lehetıségeknek kb. hány százaléka? Mennyivel 
lehetne többet, vagy ez már átlag feletti?  
 
Csikósné Hamza Gabriella védını: Mindig az orvosoktól függünk, ad egy idıintervallumot, 
például 12 órától 15 óráig, megmondja, hány percenként osszunk be az embereket, ami ebbe 
belefér, az szinte 100 %-os kihasználtsággal megy. A szemészetre és a bırgyógyászatra 
hatalmas az igény. A bırgyógyászati vizsgálat esetén nem fér bele 2-3 órás rendelésnél 
hosszabb idı, ezért október-november környékén mindig meg szoktuk ismételni. A doktornı 
most már rendszeresen elıírja az elıjegyzésben, hogy kik azok az érintett páciensek, akiket 
szeretne visszahívni, ezeket a személyeket mindenképpen meg szoktuk keresni.  
 
Kozma Anikó védını: Nagyon jó orvosi gárdát sikerült beszerveznünk. Látom a Szeged 
környéki programokat, ott senki nem mondja, hogy ingyen vállalja. Az esetünkben, ha nem 
tudunk fizetni, ingyen is eljönnek és leszőrik a betegeket. Nagyon lelkesek és olyan szívesen 
jönnek, hogy csak köszönni tudjuk. Most már kialakultak az állandó szőrések, egy-egy új 
néha bejön. Valószínőleg jövıre lesz egy új lehetıségünk. Az állandó szőréseken tudjuk, hogy 
az orvos lelkiismeretesen végigcsinálja a vizsgálatot.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm. A bevezetésre került új rendszer a közmunka 
program kapcsán, gondolom, a családsegítı szolgálatot is érinti. Valószínő a megkeresés is 
több a rövidebb alkalmazási lehetıség miatt. Érzékelik ezt a problémát?  
 
Varga Ildikó családgondozó: Még nem. A tavalyi évben kialakult egy változás, sokkal 
kevesebb volt a kötelezett ügyfél és ez az ügyfélszámban is változást eredményezett. Sokkal 
több volt az egyszeri eset. Most ismét növekedés van.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, 
javaslom a beszámoló elfogadását. Nagyon szép anyagot láttunk, e mögött munka és 
teljesítmény van mindegyik szakfeladat és feladat részérıl és nagyon sok olyan önként vállalt 
munka is, mint a szőrés is, amit a lakosság remekül fogadott. Köszönjük ezt a munkát, és jó 
egészséget kívánunk a továbbiakban! Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 154/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Beszámoló az EESZI tevékenységérıl 
 
154/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte, megtárgyalta és 
elfogadta az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény tevékenységérıl szóló 
beszámolót. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
Határozatról értesül: 

- Kiss Gézáné mb. intézményvezetı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
3. Napirend 
A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén 
Elıadók: Szegvári Ernıné  Dr. Kárpáti Tibor  Kiss Gézáné 
      polgármester          jegyzı        mb. intézményvezetı 
 
/A beszámoló és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 5. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor 
nagyközség területén a következı napirend. Az anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 155/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén 



 16

155/2011.(V. 31.) KNÖT h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
meghatározott átfogó éves értékelés keretében megismerte, megtárgyalta és elfogadta a 
Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot 
Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása (székhelye: Kiszombor, Szegedi u. 2.) által, 
valamint a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által készített, a 
2010. évi gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
Határozatról értesül: 

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
6741 Szeged, Rákóczi tér 1. 

- EESZI Kiss Gézáné mb. vezetı 
-     Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
4. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
   polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Polgármesteri jelentéssel folytassuk munkánkat.  

− Április 26-án Deszk – Klárafalva – Ferencszállás – Kiszombor – Magyarcsanád - 
Nagylak kerékpárút tervegyeztetése volt a tanácsteremben. Meghívást kaptak a 
kerékpárút nyomsávban érintett földtulajdonosok, valamint a közlekedésfelügyelet. Ez 
az eljárásnak része. 2 méter 24 cm széles lesz majd a kerékpárút és a „Kilencháznál” 
jön majd át a „kilencházi” oldalra, ahogy errıl már korábban döntött a testület. A 
haleszi buszmegállónál van a csatlakozása. Ezzel kapcsolatban még lesz anyagunk, 
jön a tervezı is. 

− Április 28-án szennyvíztársulás ülésén voltam Makón. 
− Április 29-én Volán és MÁV menetrend egyeztetésen voltam Makón. Nem változik a 

MÁV menetrend, ugyanabban a rendszerben fog továbbra is mőködni. 
− Május 4-én intézményvezetıi értekezletet tartottunk jegyzı úrral. Délután 

Szennyvíztársulati Intézı Bizottság ülésén vettem részt. Ezt követıen Moldován Attila 
tervezıvel tárgyaltam a kijelölt gyalogátkelıhelyek és a kerékpárút témájában. 

− Május 5-én a Magtár LEADER-pályázat elszámolását, megvalósulását ellenırizte az 
MVH, rendben találtak mindent. Szuda Zoltánék, illetve munkatársaim precízen 
összerakták az anyagot. Ezen a napon aláírtuk a Sportcsarnok kivitelezési szerzıdését 
a nyertes ajánlattevıvel.  

− Május 6-án Romániában, Zsombolyán voltam az EGTC elnökségi ülésén, utána 
közgyőléssel folytatódott a munka. Ez egy szerb-magyar-román határon átnyúló 
gazdasági kapcsolatokat menedzselı szervezet. A makói Magán Zeneiskola ezen a 
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napon délután tartotta a mővelıdési házban a néptáncosok bemutatóját, alpolgármester 
úr nyitotta meg a rendezvényt. 

− Május 9-én a megyei alelnökökkel tárgyaltunk. 
− Május 10-én a Pénzügyi Bizottság a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra 

beérkezett pályázatok bontását végezte.  
− Május 12-én Antal Béla keresett meg az üvegház ügyében, érdeklıdött, milyen 

tevékenységet végezhetne. A rendezési tervünk értelmében mezıgazdasághoz és 
kereskedelemhez kapcsolódó tevékenységet, ipari tevékenység azon a részen nem 
folytatható. Ennek oka, hogy a szélirány a falura hozza a port és egyéb 
szennyezıdéseket. Reméljük, tud valamiféle vállalkozást ide telepíteni. 

− Május 13-án a régi mővelıdési házban a mozgáskorlátozottak helyi szervezetének 
rendezvényén vettem részt. 17 órakor a mővelıdési házban versmondó bemutató volt, 
jelen voltak a versírók is. Beszéltek arról, hogyan születnek a versek, a versmondók az 
ı verseiket adták elı. Nem voltunk túl sokan, jobban az iskolások voltak jelen, 
Endrész Erzsébet és Nagy Lırinc szervezte. 

− Május 16-án a Sportcsarnokban munkaterület átadás volt.  
− Május 17-én Csók Levente keresett meg bennünket, a szélkerék kapcsán. Szeretnék a 

gazdákat megkeresni a telepítéssel kapcsolatban. Az lenne a javaslatom, hogy a 
képviselı-testület menjen el olyan településre, ahol ezek már mőködnek. Ezt 
természetesen idıpont egyeztetéssel, polgármesterrel megbeszélve leszerveznénk és 
elmennénk. Nagyigmándot javasolja alpolgármester úr, megnéznénk, hogy egyáltalán 
milyen a zajterhelés. 

− Május 22-én amerikai mővészettörténész látogatott el a Rotundába, Endrész Erzsébet 
és Marosvári Attila fogadta.  

− Május 25-én a Sportcsarnok bejárása volt, problémák adódtak, errıl elıterjesztés 
készült. 

− Május 26-án a Víziközmő Kft. taggyőlése volt, változások várhatók. Az új 
önkormányzati törvény javaslatában látható például, hogy az egészséges ivóvíz 
biztosítása nincs az önkormányzatok feladatkörében. Elképzelhetı, hogy nem 
önkormányzati vagyon lesz a vízmő, hanem állami tulajdon. Meg fognak szőnni a kis 
szolgáltatók, 30-40 nagy szolgáltatónak kívánják odaadni a vízszolgáltatásokat. A kis 
szolgáltatók lehet, hogy üzemegységként üzemelnek tovább. 

 
Bacsa György alpolgármester: Az önkormányzatok nagy része bevitte a vagyont a 
vízmővekbe. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor nem vitte be. 
 
Bacsa György alpolgármester: Ha ez átmegy állami tulajdonba, akkor ezért ugyanúgy kapunk 
pénzt, mint a gáz-, illetve a villamosenergia vagyonért? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Erre nem tudok választ adni. Medgyesi vezérigazgató úr azt 
mondta, hogy úgy fog történni, hogy annak az önkormányzatnak, aki apportálta, visszaadják. 
Annyit sikerült megtudnia, hogy a vagyon mozgatásával nem lesz Áfa fizetési kötelezettsége 
az önkormányzatoknak. 

− Május 26-án délután Debrey Attila a társulás keretén belül véleményezte az óvodai és 
iskolai létszámokat és az indítandó csoportokat, ezzel kapcsolatosan elıterjesztés 
készült a mai ülésre. Jelen volt Gácsi Zoltán körjegyzı úr, munkatársaink, valamint az 
intézményvezetık. 1630-tól szennyvíztársulat küldöttgyőlésen vettem részt Makón.  
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− Május 29-én gyereknapon voltam a mővelıdési házban. Nagyon sokan voltak, 
remekül sikerült a rendezvény. 

− Május 30-án megyei alelnökök voltak Kiszomboron a kastély ügyében. Készíttetjük az 
értékbecslést és utána újra leülünk tárgyalni.  

− A MÁV holnap 9 órakor bemutatja a Kiszombor megállót és a hozzátartozó lakást, ha 
a képviselık közül érdekel valakit, nagyon szívesen látjuk. Jó volna, ha többen 
eljönnének, hogy egyáltalán foglalkozzunk-e vele. 

 
Szegvári Ernıné polgármester: Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Gazsi Gábor képviselı: Nagyon jó volt a gyermeknap, szeretnénk gratulálni a szervezıknek. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: A kerékpárút korlátját nem lehetne lefesteni? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Gombaölıvel volt lekezelve, nagyon sok pénzbe kerülne a 
megoldása. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki elfogadja a polgármesteri jelentést, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 156/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármesteri jelentés elfogadása 
 
156/2011.(V. 31.) KNÖT. h 
 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. május 31-i testületi 
ülés polgármesteri jelentését elfogadta. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
 
5. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- A mezei ırszolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a rendelettervezet, az elızetes hatásvizsgálati lap és az indokolás a jegyzıkönyv 6. 
számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk a munkánkat a mezei ırszolgálatról szóló 
önkormányzati rendelet módosításával. A rendeletben nem került átvezetésre, hogy 3 fıvel 
látjuk el a feladatot. Kérdés, észrevétel? Aki egyetért a rendelet módosításával, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 11/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
11/2011. (VI. 1.) 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. § 
 
A mezei ırszolgálatról szóló 11/1998. (VI. 18.) KKÖT. számú rendelet 1. § (2) bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2)  Az (1) bekezdés szerinti külterület védelmét az alábbi területi beosztásban, három 
körzetben, három mezıır látja el: 
a) I. körzet: a Régi Makói utca végétıl induló út, amely az árvízvédelmi töltésbe torkollik -  
Maros folyó -  a román-magyar államhatár – a Görbe-dőlı - a Hajdú-dőlı – a román-magyar 
államhatárhoz vezetı 431-es út által bezárt terület, 
b) II. körzet:  43-as fıút - körforgalmi csomópont – 431-es út – a Régi Makói utca végétıl 
induló út, amely az árvízvédelmi töltésbe torkollik – Maros folyó – Ferencszállás 
közigazgatási határa – Makó-Újszeged vasútvonal által bezárt terület,   
c) III. körzet: Makó-Újszeged vasútvonaltól délre esı terület – Ferencszállás-Deszk-
Kübrekháza közigazgatási határa – a román-magyar államhatár - a Görbe-dőlı - a Hajdú-dőlı 
által bezárt terület.” 
 

2. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba.  
 

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

 
 
 
- A „Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló rendelet 
módosítása. 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a rendelettervezet, az elızetes hatásvizsgálati lap és az indokolás a jegyzıkönyv 7. 
számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A „Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának 
rendjérıl szóló rendelet módosítása. A rendeletben meghatározott idıpontok módosításáról 
van szó. Aki egyetért a rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 12/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 

a „Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 
25/2008. (IX. 5.) KKÖT. rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 
kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A „Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 25/2008. (IX. 5.) 
KKÖT. rendelet 3. §-a a következı (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9) Amennyiben a falunapi – közösségi napi - rendezvények megtartására július hónap végén 
kerül sor, abban az esetben a (2) bekezdésben meghatározott javaslattételre vonatkozó 
határidı június 20. napja, a (3) bekezdésben meghatározott döntésre vonatkozó határidı 
június 30. napja.” 

2. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba.  
 

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

 
 
- Az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával 
kapcsolatos jogszabályi háttér ismertetése. 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı 
korlátozásával kapcsolatos jogszabályi háttér ismertetése a következı elıterjesztés. Jegyzı 
úrnak van-e ezzel kapcsolatban szóbeli kiegészítése?  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az elıterjesztésben elég részletesen leírtam, melyek azok a 
keretek, amelyen belül lehet szabályozni. Gyakorlati dolgot mondanék el: láttuk, ki volt írva a 
múlt héten, hogy lesz zenés rendezvény szombaton, ezért felvettem a kapcsolatot az 
ırsparancsnokkal és a kolléganım is elment arra 23 óra körül, azt mondta, nem volt semmi 
rendzavarás, 2 ember sörözött. Az ırsparancsnok úr mondta, hogy 4-5 alkalommal voltak kint 
és igazából nem volt semmiféle rendbontás, hajnalban negyed 3-kor volt kint utoljára és az 
autórádiója hangosabb volt, mint a hang, ami onnan kiszőrıdött. Azt mondta, valószínő nem 
volt nagy látogatottságú rendezvény. Utcai randalírozás nem volt és a hangoskodás sem volt 
olyan mértékő azon a napon.  
 



 21

Bacsa György alpolgármester: A hétvégén ugyanúgy jöttek a szomszédoktól a panaszok, 
hogy éjféltıl nem lehetett pihenni. Ha fokozottan ellenırzik, akkor talán rend lesz. Ennek így 
lehet elejét venni. Arról már hallottam, hogy a szomszédoknak az volt az egyik gondja, hogy 
azért nem tudnak aludni, mert végig állnak az utcában az autók, és ki-becsapkodják az ajtókat. 
Most már azt hallom, hogy nem ott állnak, hanem a Nagyszentmiklósi utcán. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Most egy kis visszás helyzet alakult ki, mert oda kijártak a rendırök, 
a központban meg betörtek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Biztos, hogy ellenırzik a szórakozóhelyet, az új 
ırsparancsnok nagyon odafigyel.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Le is írja az ombudsmani jelentés, hogy amikor elindul egy ilyen 
tevékenység, akkor kellene az engedélyeztetési eljárás során megvizsgálni, bemérni, a 
különbözı zajelnyelı berendezéseket felrakni. Most, ha a lakos befizeti az illetéket, 
megrendeljük, vagy akár hivatalból elrendelhetjük a zajmérést, mely 100.000,- Ft körüli 
összegbe kerül. Elég jelentıs összegrıl van szó. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Szerintem rendszeres ellenırzés szükséges, utána lehet, békesség 
lenne.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A testületnek most azt kell eldöntenie, hogy ultima ratioként egy 
szórakozóhely miatt az egész körzetre, ebben az esetben a belterületre meghozza ezt a 
szabályt, egy idıintervallum meghatározásával. Egy-két kivételt lehetne tenni, például családi 
rendezvény, falunap. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Ne gátoljuk a vállalkozókat egyelıre. Nézzük meg, hogy tényleg úgy 
volt minden, ahogy mondják. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Most dönthetnek úgy is, hogy jelenleg nem alkotják meg, de ha 
késıbb ismét probléma van, akkor rendeletet alkot a képviselı-testület. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Egyetértek képviselıtársammal. Voltam fent péntek este az 
Infúzió sörözıben és örömmel tapasztaltam, hogy zenés estet tartottak. A fiatalok kulturáltan 
szórakoztak. Ha most alkotnánk rendeletet ezzel kapcsolatban, akkor lehet, pont az ilyen 
dolgokat akadályoznánk meg. Kiemelném az elıterjesztésbıl, hogy földrajzi lehatárolásokat 
lehet csinálni, de nem tartanám jónak.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Alapvetıen nem utcai lehatárolásra érti, hanem ahogy a rendezési 
tervben van egy bizonyos övezet kijelölve. Egy utcát nem lehet meghatározni.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ha valóban elérjük azt, hogy a rendırök rendszeresen 
ellenıriznek, nem csak egyszeri alkalommal, folyamatos ellenırzések mellett mégis elıjön, 
akkor azt javaslom, hogy térjünk vissza rá. Most azt javaslom, hogy a rendeletet ne hozzuk 
meg. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Azt szeretném kérni, hogy a döntést küldjük ki. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Döntésként vagy lesz egy határozat, hogy most egyelıre nem 
kíván rendeletet alkotni a testület, vagy rendeletet alkot meghatározott paraméterekkel.  
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Balázs Zoltán képviselı: Ezt ki kellene küldeni az utcába. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elıterjesztést lehetne kiküldeni, mert abban nagyon 
szépen össze van foglalva. Az ombudsmani jelentésbıl az derül ki, hogy központi 
szabályozások hiányoznak és felhívta a figyelmet, hogy hozzák meg a rendeleteket hozzá, 
akkor lehetne normálisan mőködtetni. Szigorú szabályozás kellene ahhoz, hogy ez 
megszőnjön. Rendeletben kellene egy övezetre, mondjuk a településközpontra meghatározni, 
hogy éjfélig vagy 23 óráig lehet csak nyitva szórakozóhely. Miért nem lehet ezt központi 
szabályozással rendezni? Ez a kiszombori önkormányzatnál probléma, de nem a mi 
hiányosságunk miatt. Nagyon sok ilyen esetünk van.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ezt ki kellene postázni az utcába.  
 
Bacsa György alpolgármester: Nem kell a teljes utcába, csak abba a 4-5 házba.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha nem tartják a szabályokat, nagyon hangosak, akkor a 
bemérés még mindig lehetıség és meg lehet hozni a rendeletet. 
 
Bacsa György alpolgármester: A zajmérés kinek a kötelessége? A Vetımag üzem esetén, 
mivel a falu mellett van, így az üzem kötelessége megrendelni. Zajmérési dokumentummal 
kell rendelkeznie, egyrészt a dolgozókra vonatkozóan, illetve egy másik a falura vonatkozik.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Ennél az üzemnél ez elı van írva, hogy ezt meg kell csinálni, 
viszont kocsma esetében bejelentési kötelezettség van, mőködik egy zenegép és erre ilyen 
nem vonatkozik. Hatósági eljárásban, ha valaki bejelenti azt, hogy ez ártalmas, elindul az 
eljárás, vagy elrendelhetjük hivatalból és ennek során megrendeljük annak bizonyítására, 
hogy ez valóban ártalmas. Amennyiben a lakos indítja el, befizeti az illetéket, és hogyha nincs 
eredménye a zajmérésnek, akkor a lakos veszti a zajmérés költségét, ha van eredménye, akkor 
a kocsma tulajdonosa. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem kötelezı a megnyitáshoz a zajmérés.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az ombudsmani jelentés azt írja, hogy a jegyzı rendelkezésére 
álló eszközök csak utólag nyújthatnak megoldást, a képviselı-testületnek pedig csak arra van 
lehetısége, hogy – figyelemmel a helyi sajátosságokra – illetékességi területén az üzletek 
éjszakai nyitva tartását szabályozza. A jelentésben részletesen kifejtettek szerint a 
lakóterületen a lakosságra zavaró hatással járó üzleti tevékenységek mőködési feltételeinek 
meghatározása – a lakók és az üzlet üzemeltetıje közötti késıbbi jogviták megelızése 
érdekében – olyan szabályozást igényel, amely biztosítja a „mőködési körzetében” élı, a 
„hatásokat” viselı lakosság ügyfélként való érdemi bevonását. A zajszinteket központi 
jogszabály szabályozza és a zajjal kapcsolatos hatáskör a körzetközponti jegyzınél van. 10 
évvel ezelıtt Szegednek volt külön helyi rendelete, a zajszinteket megállapította, és ha valaki 
üzemeltetni akart zeneszolgáltatást, akkor saját maga megrendelte a zajmérést, és utána kapta 
meg rá az engedélyt, de ezt követıen ezeket a rendeleteket hatályon kívül kellett helyezni, 
mert központi jogszabály szabályozta le, hogy mettıl meddig van az egészségre még 
elviselhetı határérték. Másrészt, ha valaki megrendel egy ilyen zajmérést, akkor a szakértı 
megállapítja, meddig terjedhet a zajszint, és a felett egyéb kiegészítıket, hangfogókat kell 
felszerelni. Ha megkapja az engedélyt, adott paraméterek között mozoghat, utána kérdéses, 
hogy ezt betartja-e vagy nem.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Az volt a javaslat, hogy most 
általános szabályokat rendeleti formában ne alkossunk, kérjük a rendırséget továbbra is, 
fokozatosan ellenırizzék az üzlethelyiséget. Kérem a képviselı-testület tagjait és a hivatal 
dolgozóit, akinek módja és lehetısége van, járjon arra pénteken, szombaton és nézzen rá. Aki 
tudomásul veszi a tájékoztatót és egyetért azzal, hogy most nem kívánunk rendeletet alkotni 
ebben a tárgykörben, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 157/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával 
kapcsolatos jogszabályi háttér ismertetése 
 
157/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az üzletek 
éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával kapcsolatos jogszabályi 
háttér ismertetése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával kapcsolatos jogszabályi háttért megismerte, 
a tájékoztatást tudomásul vette, és akként határoz, hogy jelenleg az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának korlátozásával kapcsolatban nem kíván rendeletet alkotni, azonban szükség esetén 
ismét napirendjére tőzi az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı 
korlátozásának tárgykörét. 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kutyakiképzés engedélyezési eljárási rendjét munkatársaim 
körbejárták, ilyen fogalmat nem ismernek a magyar jogszabályok. Végigtelefonálták az 
állategészségügyet, a környezı településeket, ahol ilyen mőködik és nincs erre kiadott 
engedély. Gyakorlatilag nincs rá központi jogszabály. Amit megoldásként javasolhatunk a 
lakóknak, illetve akik ezt csinálják, hogy zárják le kerítéssel ezt a területet, mert most ki 
tudnak menni a Kör utcai szakaszra, illetve a szomszédok kertjébe a kutyák be tudnak futni. 
Ez a veszélyeztetés oldaláról megfogható, de magára a kutyakiképzésre nincs jogszabály. 
Voltam kint személyesen, akkor egy kutya volt kiképzésen. Az is gond, hogy a kutyák 
ugatnak, illetve idınként vinnyognak. Nem vadászati tevékenységre oktatják ıket, hanem 
ırzı-védıre, de ezek a farkaskutyák ilyen fajtájúak, erre lehet oktatni. Szerdán 4 kutya volt és 
a gazdáik, nagyon fegyelmezetten dolgoztak a kutyákkal  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Voltak különbözı birtokvédelemmel kapcsolatos jogesetek, 
amiket az interneten találtunk a témában, a kutyatartás hozzátartozik a birtokláshoz, hogy a 
birtokán legyen kutya, védhesse azt.  
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Balázs Zoltán képviselı: Ha valaki szabadon tartja a kutyát, akkor kötelessége úgy tartani, 
hogy az ne menjen át a szomszédba, közterületre. A Tisza és Móricz utca végén van egy kan 
kutya, folyamatosan támad. Nem tudják kié a kutya.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Több alkalommal tartottunk kutya begyőjtést, 100.000,-Ft 
feletti nagyságrendet képvisel már az összeg, amit erre kifizettünk. Sajnos nem mindig 
eredményes a befogás. Kérem Dr. Suba Ritát, hogy mondja el a kutyakiképzéssel kapcsolatos 
ügyintézésének sorát.  
 
Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı: Érkezett egy bejelentés kutyakiképzéssel 
kapcsolatosan, melynek elızménye az volt, hogy egy személy érdeklıdött, hogy ilyen 
tevékenységgel kapcsolatosan milyen eljárási rend van. A Hunyadi és Kör utca sarkán 
bekerítetlen területen folyik ez a tevékenység. Megpróbáltam utánanézni, hogy ha visszajön 
az illetı, mivel nem tud továbblépni, tudjak segíteni, illetve magunk is tudjuk, hogy mi a 
szabályos mőködés feltétele egy kutyakiképzı iskolának. Ahogy az elızıekben kiderült az 
üzletek mőködésénél, központi szabályozás erre sincs. Nem tartozik az üzletek mőködése, 
telepengedélyezés közzé sem, kutattam az állategészségügy szakmai szabályai között is. 
Mindenki foglalkozik egy kis szeletével, de taxációban nincs összefoglalva, hogy terület kell, 
állatorvos, biztonságos elkerítést igazolni, szakmai végzettségnek megfelelı okmányt kell 
bemutatni. Napjaim mentek rá, valamennyi fıhatósággal tárgyaltam, interneten 
jogszabályokat kerestem. Eljutottam odáig, hogy ez igazán nincs szabályozva. Ha baj van, 
akkor lép fel esetleg az állatorvos az állatkínzás kapcsán, az ÁNTSZ, ha véletlenül a telepen 
olyanok a körülmények. Beszéltem mőködı, saját magukat hirdetı kutyaiskolákkal, ha 
hirdetik magukat, csak valamilyen úton-módon eljutottak idáig. Az derült ki, hogy 
magánterületen vagy külterületen végzik a tevékenységet, van tanfolyami végzettség. Igazán 
nincs egy egzakt leírása, hogy mi kell ehhez. Az volna a célszerő, ha ilyen tevékenységet 
folytat, az a minimálisra csökkentse a veszélyhelyzetet és a kockázatot. Az a felelıssége, 
hogy a képzés során ott megjelenı kutyákkal úgy foglalkozzon, hogy sem az ott 
jelenlévıkkel, sem a környezetben érintettekkel ne léphessen a kutya kapcsolatba, hogy 
veszélyhelyzetet, kárt vagy balesetet okozzon. A bejelentés igazán arról szól, hogy úgy látják, 
hogy ez a kutyakiképzés egyfajta támadó jellegő kiképzés és a kutyák fegyelmezése és 
beszoktatása nyomán keletkezett hangok olyanok, hogy kellı kétséget kelt, hogy ez 
szabályos-e. Két terület van szabályozva, de ott sem maga a kutyaiskola, hanem a vakvezetı 
és az ırzı-védı kutya kiképzése. Többféle természető kutyát többféle területre lehet 
alkalmazni, nyilván a fajta jellegének megfelelı a kiképzésük. Magántulajdonú a terület, ahol 
a kiképzés folyik. Magának a kutyaiskolát, kutya kiképzı tevékenységet folytatónak az oldala 
a veszélyhelyzet minimálisra szorítására irányult. Kövessen el mindent annak érdekében, 
hogy a környezetet, szomszédokat egyrészt ne zavarja, mert ez az általános tulajdonosi 
állapotokhoz kötıdik, illetve minimálisra csökkentse ezt a veszélyhelyzetet, illetve a másik 
oldal ennek a fordítottja, hogy ha olyat tapasztalnak, akkor nyilván a birtokvita mindenképpen 
a rendelkezésükre áll. Körülbelül itt tartunk. Van, amiben nagyon modernek vagyunk, ez az 
élelmiszerlánc, van, amiben érthetetlenül nem záródik be az a terület, amire szabályozás 
kellene. Önkormányzati rendeleteket láttam, nagyon régieket az interneten. Kormányhivatal 
kollégájával elképedve láttuk, hogy olyan hatásköröket vezetnek le és olyan módon, ami 
érthetetlen, hogy még hogy van hatályban. Például képviselı-testület átruházott hatásköre 
bizottságra kutyakiképzı iskola engedélyezésére. Képviselı-testületnek sincs ilyen hatásköre, 
nem hogy még át is ruházza, még jegyzınek sincs. Állategészségügyben vagy egyáltalán 
ezeken a területeken nagyon kevés hatáskör van, az ebnyilvántartás is átkerült az 
állatorvoshoz. Mások állattartási rendeletében találtuk meg a kutyakiképzı iskolát, de ott 
sincs benne, hogy mit kell beszerezni, nincs semmi taxáció csak az, hogy engedélyezi, de 
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nincs is olyan hatáskör, ami alapján engedélyezheti. Jeleztem a kormányhivatalnál, hogy ha 
van ilyen megbeszélés és valamilyen szinten rá tudnak hatni a törvényalkotásra, akkor ezt 
jelezzék.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A kutyakiképzéssel kapcsolatban ezt a tájékoztatást tudtuk 
elmondani. Jelen pillanatban itt tartunk, keressük a megoldásokat. 
 
6. Napirend 
- Tájékoztató Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának 
EU-Kohéziós Alap támogatással megvalósuló projekt idıarányos teljesítésérıl, 
Kiszombor települést érintı aktuális állásáról, a várható feladatokról 
Elıadók: Dr. Buzás Péter    Dr. Ortutay Miklós 
 a Társulás Elnöke    projektmenedzser 
 
/A tájékoztató és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 9. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! A következı napirendünk a 
tájékoztató Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának EU-
Kohéziós Alap támogatással megvalósuló projekt idıarányos teljesítésérıl, Kiszombor 
települést érintı aktuális állásáról, a várható feladatokról. Nagy tisztelettel köszöntöm Dr. 
Buzás Pétert, Makó város polgármesterét, a társulás elnökét és Dr. Ortutay Miklós urat, aki a 
projekt vezetıje. Elküldték az anyagot. Kérdésem elnök úrhoz, illetve projektvezetı úrhoz, 
hogy szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni?  
 
Dr. Buzás Péter a társulás elnöke: Mérhetetlen öröm számomra, hogy a kiszombori testületet 
tájékoztathatjuk a projekt állásáról.  
 
Dr. Ortutay Miklós projektvezetı: Ami érdemi döntés volt, az anyagban jelezve van, 
megjelent a telepre vonatkozó közbeszerzési felhívás is, és ahogy az elızı felhívások, ez is 
egy viszonylag szép érdeklıdést tud elkönyvelni. Már 4 vállalkozás fizette meg a 
dokumentációnak az ellenértékét. Reményeink szerint érdemi verseny fog kialakulni 
valamikor a nyár közepére. Nem tudom, a csomópontok összefoglalása szükséges-e? Elég 
részletesen próbáltuk az anyagban kifejteni az elmúlt idıszaknak a történéseit és a 
prognosztizálható rövid távú eseményeket.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Hogyan tovább?  
 
Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: Nagyon nagy munka van, jelenleg 9 ajánlat 
feldolgozása, hiánypótlásra való felszólítása történik. Nyilván az eredmény nem az, amit 
jókor és okkal vártunk volna erre az idıpontra, azt az eredményt nem tudjuk produkálni, de 
ténykérdés, hogy egy áttörésnek ítélhetı az elmúlt idıszak tevékenysége. Eddig úgy ment le a 
közbeszerzés, hogy tisztán, támadás nélkül. Az ajánlati felhívást és a dokumentációt, ha eddig 
nem támadták, most már nem tudják megtámadni. A bíráló bizottságnak egy feladata van: 
legkorrektebbül ítélje meg ezeknek az ajánlatoknak az alkalmasságát. Az látható, hogy ez a 
közbeszerzés valódi árversenyt hozott és látható az is, hogy mind a legolcsóbb, mind az azt 
követı ajánlattevık olyan árakat adtak meg, amit az eredetileg képzelt, jóval korábban 
megtervezettben volt, ami nagyon pozitív hír. Hiszen a kronológiából is kiderül, nem most 
volt ennek a költségvetése megállapítva. Azóta volt egy gazdasági recesszió. A 
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legneuralgikusabb a hitelpiaci helyzet, az építıipar különösen kockázatos hiteltermékké vált. 
Ahhoz, hogy a cégek forrást tudjanak biztosítani, annak a költségei nagyon megnıttek, de ez 
az árazás ezek szerint, most már a tények is bizonyítják, körültekintı volt abból a 
szempontból, hogy kibírta az évek inflációs nyomását, illetve a gazdaságban történt 
változásokat. Bizakodhatunk, hogy olyan eredménye lesz ennek az eljárásnak, mivel a 
telepnek a költsége nagyobb lesz és az egésznek a büdzséje azt is el fogja bírni. Nem 
kényszerül senki e mögé pótbefizetésre, nyilván a lakosoktól nem is lehet kérni, mivel lerótták 
az LTP-vel a kötelezettségeiket. Pótbefizetés lehetne, ha több hitelt vennénk fel és azután 
magasabb díjakkal fizetnénk még, de pillanatnyilag errıl nincs szó. Úgy néz ki, az eredetileg 
lefektetett határokon belül tud maradni a projekt és azon vagyunk, ez tényleg így történjen. 
 
Dr. Buzás Péter a társulás elnöke: Mióta ezt elkezdtük, minden változott, csak az nem, hogy 
szennyvízcsatornáról beszélünk. A pályázat elıkészítése során számomra is meghökkentı volt 
az a darabszámú átdolgozás, amit elvártak tılünk. Úgy hirdettük meg az elsı tendert, hogy azt 
mondta projektvezetı úr, ha azt megnyerték volna, akkor azt az út helyreállítási módot, amit 
az elsıben meghirdettünk, nem lehetett volna elszámolni. Egy 14 milliárd Ft-os projekt 
akkora - a szokásos - akár a kiszombori, akár makói befektetésekhez képest, akkora a 
bonyolultsági foka, hogy ez a sok év csúszás - aminek nem örülök - ezzel együtt még mindig 
volt mit javítani, korrigálni. Egy biztos, ez a közbeszerzés nem irányított közbeszerzés, hanem 
tisztességesen, tisztán lefolytatott eljárás, ebbıl kifolyólag viszonylag nagy esélyünk van most 
is arra, hogy kevesebb közbeszerzési vita lesz. Ha az elsı határidıt nézzük, már régen a 
szennyvízdíjat kellene fizetnünk. A mostani könnyített közbeszerzési szabályok szerint, mivel 
van ajánlattevı, tudunk gyıztest hirdetni, bízunk benne. Az, hogy az ajánlattevık mennyire 
támadják majd egymást, döntıen azon fog múlni, hogy a háttérszereplık milyen mértékben 
beszélgetnek egymással. Úgy gondolom, 14 milliárd Ft több ok és motívum mindenki 
számára. Aki ezt meg akarja kapni kivitelezésre, az sem abban érdekelt, hogy ez ne 
sikerüljön, mi sem vagyunk ebben érdekeltek, ami az érdekek struktúráját illeti, a projekt 
sikeressége mellett szól.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Bizalommal itt nincs gond, de a faluban katasztrofális. Annyi 
dátumot mondtunk már, hogy gyakorlatilag senki nem hisz már el semmit. Kaptunk egy 
tájékoztatót, amit a lakosság elolvasott és nem értették mirıl van szó. Csanádpalota most, 
hogy megnyerte önállóan, arra is mondták, hogy nekik sikerült. Ott történt valami, ezt a részt 
nem látják.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Csanádpalota sincs kibiztosítva, hogy a közbeszerzési 
eljárásnál nem fog ugyanígy járni, lehet jogorvoslati eljárás, bármi. 
 
Bacsa György alpolgármester: A lakosság ebben akkor fog hinni, ha látja az elsı kapavágást.  
 
Szirbik Imre képviselı: A napokban hallottam, hogy a Kormány a közbeszerzésekben 
változást kíván bevezetni. Ez érinti a jelenlegit? 
 
Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: Megjelent, de még beterjesztve, nincs egy teljesen új 
közbeszerzési törvény. A közzétett anyag szerint november 15-én lép hatályba, az új 
közbeszerzési törvény jogbiztonsági okokból a hatályba lépést követıen megkezdett 
eljárásokra vonatkozik. Ezt a közbeszerzési eljárást nem érinti.  
 
Dr. Buzás Péter a társulás elnöke: Ez év ıszén legkésıbb a makói fürdıt átadjuk. A 
választások után elrendelték a szabálytalansági vizsgálatot, ez arra volt jó, hogy fél évig a 
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KEVIÉP ne kapjon pénzt. A szennyvíz projekt is, mivel nem irányított közbeszerzés, aki meg 
akarja ezt a pénzt kapni, mint árbevétel, annak is oda kell hatni. Ezzel együtt ısszel már 
fizetni kell kifele a számlákat.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ha az utca embere odajön hozzánk, akkor mit mondjunk, mikor lesz 
szennyvízcsatorna?  
 
Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: Akinek baja van, hangosan mondja, és az nem azt 
jelenti, hogy az emberek többségének baja van. Készült 1000 fıs közvélemény-kutatás, az 
emberek 54 %-ának semmilyen aggálya nincs. Az emberek többsége tudomásul veszi, hogy 
ez ezzel jár. Akinek baja van, az nyilván hangosan mondja. Az eredeti kiírás szerint június 12-
én lenne az eredményhirdetés. A benyújtott ajánlatok igen terjedelmes hiánylistával 
rendelkeznek, a hiánypótlásra megfelelı határidıt kell szabni, egyrészt a törvény szerint is, 
másrészt a megrendelınek is az érdeke, hogy ne formai okokból essenek ki ajánlattevık, 
hanem ténylegesen a legolcsóbb ajánlat nyerjen. Ezért ez az idıpont kb. 10 nappal 
hosszabbodni fog. Ez azt jelenti, hogy az eredményhirdetést követıen, amennyiben 
jogorvoslat nem érkezik, akkor van egy szerzıdéskötési moratórium, június végén lesznek 
aláírható állapotban a szerzıdések. Ezt követıen a kiszombori szerzıdés két részt tartalmaz, 
az egésznek a futamideje 25 hónap, az elsı részt 18 hónap alatt kell, hogy a vállalkozó 
teljesítse, ebben benne van 6 hónap próbaüzem. A próbaüzem alatt nyilván ezt nem fogják 
építeni, praktikusan ezzel az idıtartammal rövidíteni 1 év, illetve 19 hónap a tényleges 
munkavégzés, utána maximum a helyreállítás történhet. El is tudom mondani, melyik utca 
melyik csomagban van, ez azt jelenti, hogy a nyár tulajdonképpen elmegy a kiviteli 
részlettervek készítésével, ez a vállalkozó feladata, hogy megtervezze azt az idıigényt, amíg a 
terveket el tudja készíteni. Nyilván egy ekkora építésnél organizáció szükséges, felvonulás és 
a többi, azért jó eséllyel az ısszel elindul ténylegesen a munkavégzés ezen a településen is. 
 
Dr. Buzás Péter a társulás elnöke: Ez a normális menete. Ha a kivitelezık mégis 
összevesznek, ez a határidı milyen esetben, mennyivel hosszabbodik? Egy lehetséges 
alternatívát kérem, hogy projektvezetı úr mondjon el, de bízunk benne, hogy erre nem fog sor 
kerülni.  
 
Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: Elég sok opciót vet fel már egy ilyen lehetıség, 
mikor, mit lépnek arra, ez minimum 1 hónappal, maximum 2 hónappal tolja el az eljárást. 
Többféle döntés születhet, a legjobb, ha mindent helybenhagynak, ha nem, annak már nagyon 
sok ága van. 
 
Dr. Buzás Péter a társulás elnöke: Akkor azt jelenti, hogy június végéhez képest plusz 2 
hónap, normális esetben, ha nincs jogvita, 1 év múlva már indul a próbaüzem.  
 
Bacsa György alpolgármester: Legrosszabb esetben szeptember-október körül szerzıdéskötés 
van. Legkésıbb tavasszal neki is kezdenek a munkának. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Azt jelenti, hogy ısszel is neki kezdenek? 
 
Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: Ha megköttetne a szerzıdés, akkor igen.  
 
Dr. Buzás Péter a társulás elnöke: Ez a projekt megkezdıdött, mert Makón a városközpont 
83 utcájának felújítása, rekonstrukciója 668 millió Ft-ért elkelt, október 29-én írtuk alá a 
szerzıdést. Utána kezdıdött a tervezés, részlettervek, engedélyeztetés, hatósági egyeztetés, 
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felkészülés. Április 29-én munkaterület átadás történt és a 83 utcából 13 fel van dúrva. Itt is 
nagyjából ez várható, nagyon jó variáció esetén eredményt hirdetünk, szerzıdést kötünk és 
kezdıdhet a tervezés. Amíg jó idı van, lehet csinálni a tervezést. 
 
Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: Gyakorlatilag a rossz idıben történı munkavégzés az 
nyilván alapmunkáknál nem jó, mert sárral jár, de a kivitelezı addig tud tervezni. Nyilván ez 
más, mint egy házépítés, itt talajban dolgoznak, ha nincs nagy fagy, akkor tudják csinálni. Egy 
megkötés van, a Magyar Közútkezelı november 15. után februárig vagy március 1-ig az 
állami közutakat nem engedi felbontani, bár utána azt mondta, hogy ha olyan az idı, akkor 
engedélyezi. Aszfaltozni nem lehet, csak ideiglenes helyreállítást tudnak csinálni télen.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Volt egy lista, hogy melyik van a 18 hónapos szakaszban?  
 
Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: A 18 hónaposban van: Kossuth, Makói, Móricz 
Zsigmond, Rozmaring, Nagyszentmiklósi, Porgányi, Ökrös, Kisgazda, Zöldfa, Szegedi, 
Mezı, József Attila, Dédényszegi, Jókai, Nagyatádi, Táncsics, Szántó Kovács, Régi Makói, 
Arany János, Tisza, Vasút, Tiborc, Károlyi, Széchenyi, Zrínyi, Kölcsey, Nagybokori, Ady 
Endre, Óbébai, Kör, Kürt, Ladányi, Kiss, Csatorna, Torontáli, Szabadság, Új, Viola utca. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezek szerint a Pollner Kálmán és a környéke van a második 
ütemben.  
 
Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: Az átemelı körzetenként van meghatározva, 
mőszakilag össze kell, hogy függjenek, hogy egy idıben lehessenek átadhatóak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Kérdés? Egyéb más téma, amit 
most megbeszélhetünk? 
 
Gazsi Gábor képviselı: Minden teleknél volt egy személy, aki meghatározta, hol megy be a 
csatorna, ha ott volt a gazda, ha nem. Késıbb ez módosítható? Ha odaér a csatorna, akkor az 
meg lesz még beszélve a helyszínen?  
 
Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: Természetesen lehet változtatni. Igazából ez ott lehet 
érdekes, ahol több irányból is be lehet kötni egy adott ingatlant, hogy melyik bekötés legyen 
megvalósítva. Ezzel kapcsolatban már vannak, akik megkeresnek minket, ezeket győjtjük és 
majd a szerzıdött mérnöknek továbbítjuk. Nyilván a helyszínen is sok ilyen kérés fel fog 
vetıdni. Már most a makói rekonstrukciónál van egy-két ilyen rákötéses észrevétel, 
életszerően módosítani kell. Szerencsére ennek a projektnek a mérete olyan nagy, hogy ezt a 
közremőködı szervezet nem így vizsgálja, magindikátor szinten vizsgálja, meghatározott 
számú rákötés valósuljon meg. Életszerően, mőszakilag indokolt módosításoknak nincs 
akadálya. Ezeket természetesen regisztrálni kell a mérnöknek, már most is megkereshetnek 
bennünket ezzel, de a kivitelezés során késıbb is.  
 
Dr. Buzás Péter a társulás elnöke: Készül majd a terv, az megmondja, hogy a telekhatártól, a 
szomszéd falától mennyire lehet, elvileg akkor kellene észrevenni. A tervezı nappal jön, a 
tulajdonos oda lesz dolgozni, ismét nem jó helyre lesz rajzolva. A lényeg az, hogy a 
tulajdonosnak kell résen lenni Mindenkinek legyen annyi érzéke a dologhoz, hogy amikor 
csinálják az utcában, akkor muszáj megkeresni a munka irányítóját, hogy mutassa meg nála, 
hova akarják tenni és ha az nem jó, akkor hol lehet elintézni.  
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Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: A kiviteli terv készítıje le fogja ezt újra járni. 
Praktikusan a lakó nélkül nem tudják megcsinálni, mert 1 m-en belül be kell mennie az 
ingatlanra, ott lesz egy személyes kontaktusa mindenkinek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés? 
 
Dr. Buzás Péter a társulás elnöke: Ha a szennyvíz-beruházáshoz nincs több kérdés, 
egyebekrıl szeretnék beszélni. Szóba került már a makói fürdı. A Makó-kártyát vezetjük be, 
ez azt jelenti, hogy a makóiak a fürdıbe 50 %-os kedvezménnyel mehetnek be. Csanádpalotai 
képviselı úr azt mondta, ez a kistérség nem kistérség akkor, ha a Makó-kártya csak a 
makóiakra lesz érvényes, a térség többi településére nem. Ezt azért hozom szóba, mert nem 
biztos, hogy Kiszombornak azt az utat kell járnia, mint Makónak. A Makó-kártyával adandó 
fürdıbelépı-kedvezményt nem tudjuk a fürdıvel elszámoltatni, mert az uniós szabályok ezt 
nem engedik. A szabályok azt mondják, ha kedvezményt adunk, akkor a brüsszeli 
állampolgárnak is kell kedvezmény a makói fürdıbe. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy a 
fürdı általános belépıje 2.200 Ft, az 50 % kedvezmény azt jelenti, hogy abból 1.100,- Ft-ot 
fizet a makói, 1.100 Ft-ot pedig át fog utalni a makói önkormányzat. A Makó-kártya a 
lakcímkártyával vagy személyi igazolvánnyal együtt lesz érvényes, és arra adják ki a jegyet. 
Bizonyos gyakorisággal névre szólóan utaljuk át a támogatást, mindenkinek annyiszor, 
ahányszor a fürdıben volt. Viszont ezt a makóiakkal tudjuk megcsinálni, egyrészt a makóiak 
részére nyújtott támogatás becsült összege 50 millió Ft, másrészt azért, mert a számviteli 
törvény szerint nem is lehet másként. Nem azt gondolom, hogy Kiszombornak ugyanezt kell 
csinálnia, csak jó lenne, ha átgondolnák, hogyan látják ezt az ügyet, valamilyen módon, 
valamilyen technikával akarnak-e ehhez csatlakozni. Úgy tudom, makói jegyzı asszony a 
fürdı várható üzemeltetıjével készít elı valamit ezzel kapcsolatban. Úgy tudom, az In Makó 
Kft., aki Makó marketing munkáját próbálja megújítani, felvállalta, hogy ezt a Makó-kártyát 
menedzseli, ennek részeként azt is, hogy megkeresik a községek polgármestereit és testületeit 
információ és különbözı csomagok ügyében. Nem tudom, hol tart a dolog. Az biztos, hogy 
valami kedvezményeket dolgoznak még ki. Személy szerint nagy örömmel veszek minden 
csatlakozást, akár úgy, hogy a Makó-kártya legyen érvényes makói és kiszombori lakosokra, 
akár egy saját kiszombori kártyára legyen ugyanez érvényes. A Makó-kártyához kötıdıen 
nincs vége a kedvezményeknek, mert már egy pár olyan kedvezményt próbálunk rápakolni, 
ha például valamelyik makói tüzépen vásárol valaki, akkor a Makó-kártya felmutatásával 5 % 
kedvezményre jogosult, vendéglátóegységben úgyszintén. Ennek a kitalálása, beszervezése 
folyamatban van, hol érvényes, milyen kedvezményt jelent. Szívesen együttmőködünk 
mindenben, ami idıben érkezik hozzánk. Ennyit szerettem volna elmondani.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük szépen.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Nem a kártyával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Sajnos nem 
tudtam elmenni az utóbbi idıben a fürdıt megnézni. Az elején akkor voltam utoljára, amikor 
arról volt szó, hogy bizonyos létesítmények nem fognak megépülni. Minden meglesz, ami 
benne volt a tervekben?  
 
Dr. Buzás Péter a társulás elnöke: A fürdınek két terve készült el. Az elsı tervet is profi 
szakértı készítette el, aminek az volt a baja, hogy azt a funkciót, amit Vörös Imre tervezı 
megálmodott 12.600 m2 megvalósítására, az elsı közbeszerzési eljárásban a legolcsóbb 
árajánlat 4,6 milliárd Ft, a legdrágább 5,4 vagy 5,6 milliárd Ft volt. Vörös Imre nem tudott 
hatékony tanácsokat adni az ügyben, hogyan csökkentsük 1 milliárddal a költségvetését. 
Kovacsics Imre volt a másik tanácsadónk, akivel az áttervezést csináltuk. Használható 
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ötleteket kaptunk, Horváth Bernadett mőszaki osztályvezetı volt, akivel még operatív módon, 
minden tárgyaláson részt véve dolgoztuk át a terveket. Ez azt eredményezte, hogy megszőnt 
az a vendéglı lehetıség, ami úgy volt elhelyezve, hogy utcáról is be lehetett volna menni 
étkezni, amit legjobban sajnálok, 1.100 m2-rel megszőnt a családi zóna, helyette egy korábbi 
gyermek részlegnél lett kialakítva a családi, be lett áldozva a szauna egy része, átkerült másik 
helyre. Szervesen át lett dolgozva a terv, és ez így is, szerintem, egy nagyszerő fürdı. A 
kivitelezés során úgy lesz megcsinálva, hogy késıbb egy nyaktok-csatlakozással az 1.100 m2 
rentábilis mőködéssel, pályázattal hozzátoldható legyen. A vendéglı bekerült egy teljesen 
belsı térbe, az utcáról nem közelíthetı meg. A lényeg, hogy 1 milliárd Ft-tal csökkenteni 
kellett a költségvetést ahhoz, hogy megépíthetı legyen.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Nagyon tetszett az ötlet, hogy a Maros-part is be lesz vonva. Készül? 
 
Dr. Buzás Péter a társulás elnöke: A Maros-part meg lesz csinálva, lesz például 
csónakkikötı, épül a kalandpálya, közel 500 millió Ft-os költségvetéső  a beruházás. Elkészült 
egy turisztikai koncepció is, nagyon sok ötlettel.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Abban bízom, hogy a fürdı olyan 
attrakció lesz, már önmagában az épületnek a megjelenése miatt is, hogy ezért is el fognak 
jönni, és ha már egyszer eljönnek, akkor úgy kell ellátni, és úgy kell kiszolgálni a vendégeket, 
hogy vissza is jöjjenek. Visszatérve a napirendhez, a tájékoztatóhoz, köszönöm az elhangzott 
tájékoztatást, illetve az írásos anyagot. Úgy gondolom, hogy a képviselı-testület megismerte 
az elkövetkezendı menetrendet. Attól függetlenül, hogy a lakosság már esetleg pesszimista 
ebben a dologban, de bíznunk kell abban, hogy ez megvalósul. Várjuk a június végi dátumot 
és reméljük, hogy minden optimistán alakul, és megköthetjük a szerzıdéseket, és elindulhat a 
kiviteli tervek készítése után a munka is. 2005-ben elköteleztük magunkat, ezt meg kell 
valósítani, e mögött rengeteg munka van. Nagyon köszönöm Ortutay Miklósnak és 
csapatának a munkát. A projektnek a megvalósulását még az is segíti, hogy olyan szakember 
vezeti ezt a feladatot, akiben bízhatunk és szakmailag rendkívül felkészült. Köszönjük az 
elvégzett munkát. Javaslom a testületnek a tájékoztató elfogadását. Aki elfogadja a 
tájékoztatót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 158/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztató a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás 2010-2011. évi 
tevékenységérıl 
 
158/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás 2010-2011. évi tevékenységérıl szóló 
tájékoztatót. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
Határozatról értesül: 

-     Dr. Buzás Péter a Társulás elnöke 
-     Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser  
-     Szegvári Ernıné polgármester 
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- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
5. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- Nyári gyermekétkeztetés 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 10. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elsı döntési javaslat a nyári gyermekétkeztetés. Nem 
tudtunk pályázatot benyújtani. Az önkormányzatnak 942.480,- Ft-ba kerülne 20 nap étkeztetés 
biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı gyermekek részére. Minden 
évben Kiszombor önkormányzata és a Dózsa György Általános Iskola túlóra nélkül, de 
biztosította a pedagógusokkal a nyári napközit. Ha ismét megszervezzük a nyári napközit, 
akkor a fıszabály szerint biztosítani kell a három- és többgyermekes családok részére a 
kedvezményt, a rezsi és a norma költség közötti különbséget, ha 30-40 gyermek részt vesz a 
nyári napköziben, annak az étkeztetésnél jelentıs a költsége. Az a javaslatom, hogy ebben az 
évben nyári napközit ne biztosítsunk. Nem támogatja a nyári napközit a kormányzat sem, 
kivéve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülık esetén. A gyermekétkeztetésre 
a normatívát 185 napra biztosítják. Ezt eddig pluszban adtuk, tudtuk adni, most úgy 
gondolom, ne vállaljuk. Ez sajnos visszalépés lesz. Vélemény?  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Természetesen azok a szülık, akik nyáron dolgoznak 
és nincs olyan közeli hozzátartozó, aki tudna a gyermekre vigyázni, örömmel veszik, hogy a 
szabadság idın kívül az iskola tud valamennyit a gyerekekre vigyázni. Mivel kiszomboriak 
vagyunk és ismerjük a családokat, így mondhatjuk, hogy tudjuk, kik azok, akiknél valóban 
indokolt. Ezeknek a gyermekeknek a száma 10 alatt van. A többi gyermek azokból a 
családokból tevıdik ki, akiknek a szülei alkalmi munkavállalók vagy fıállású anyák, GYES-
en vannak vagy munkanélküliek. Volt olyan is, aki néhány méterre lakik az iskolától, nem 
dolgozik, de az elsı volt, aki beíratta gyermekét a nyári napközibe. Természetesen joga van 
hozzá. Megadjuk azt a lehetıséget is, hogy hétrıl-hétre jelöljék meg a szülık, hogy mennyi 
intervallumot szeretnének igénybe venni. A kezdeti nagy lendület mindig megvan, aztán 
érdekes módon bizonyos idıszak után egyre kevesebb gyerek jön, kikérik ıket, megoldódik a 
problémájuk. Úgy gondolom, ha a képviselı-testület úgy fog dönteni, az valóban visszalépés, 
de ha az a tét, hogy intézményünk úgy mőködjön tovább, olyan ellátásban, ahogy azt 
egyébként az intézményfenntartó, a kormányzat és a szülık is elvárják, akkor nem kérdés, 
hogy mi az, amibıl inkább lépjünk vissza. Amikor olyan megszorításokról, pénzügyi 
megvonásokról hallunk, amit már más iskolák elszenvedtek, ha mi csak ennyit érzünk meg, 
akkor ezt úgy gondolom, partnerként természetesen tudomásul vesszük, és a szülıket 
értesítjük.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm, hogy a pedagógusok részt vettek ebben. Mindig 
szervez a gyermekjóléti szolgálat nyári programot, ebben esetleg partnerek tudnának-e lenni? 
Valamilyen programot tudnának-e hirdetni, esetleg egy délig történı elfoglaltsággal? A 
pedagógusok jó szándékára kérném. Ha már nincs nyári napközi, de ha valamennyit be 
tudnának ebbe segíteni.  
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Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Természetesen. Ha ez a feladat, akkor megoldjuk.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Mikor kellene kezdeni a nyári gyermekétkeztetést? A 
határozati javaslatban foglaltak szerint vagy más idıponttól? Teljes héttel kezdjünk, az azt 
követı hétfıvel? 
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Az azt követı hétfıvel az a probléma, hogy akkor 
van a tantestületi záró értekezletünk, nagyon sok adminisztrációs munka van. A 15-ét követı 
hét eddig is mindig kimaradt a napközibıl és az utána következı hét az, ami már jó lenne. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A 20 fıs étkeztetést is lehetne úgy szervezni.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Lehetne úgy is, hogy enni esznek 20 napig, és abból 
lenne két hét, amíg a pedagógusok elfoglalják a gyerekeket. 
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Amikor errıl beszéltünk, a napközi problémája azért 
merült fel problémaként, mert vannak az ingyenesen étkezık és vannak a nyári napközit 
igénylık. Az volna a jó, ha ez a kettı kör fedné egymást. Itt csak nagyon szők kis metszet van 
a kettı között. Ha csak az ingyenesen étkezıknek tartunk nyári napközit, az nem biztos, hogy 
igényli is. Akinek a gyermeke pont az étkeztetés miatt kiszorul, azt nem tudom, hogyan lehet 
majd kezelni. Kezelhetetlen, hogy ha meghirdetek egy napközit, úgy írom ki a szabályokat, 
hogy eleve valakiket kizárok.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az lenne a logikus, hogy a 20 napot étkeztessük le, azt úgyis 
az iskola ebédlıjében tudnánk megcsinálni és utána kellene még 2 hét foglalkozást tartani.  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Ha napközit tartunk, akkor azt vagy mindenkinek 
tartsuk vagy senkinek. Nem tudom a szülıknek megmagyarázni, hogy az egyik szülı 
gyermeke miért ehet, a másiké miért nem.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Ha 20 napra sem biztosítunk étkeztetést?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Arról beszéltünk, hogy valamennyit a rászorultaknak 
biztosítanánk. Az a javaslata, hogy 20 napra se biztosítsunk? 
 
Gazsi Gábor képviselı: Ha ennyire problémás, akkor nincs étkeztetés.  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Nagyon nehéz az embernek, mint a szociális 
ágazatban érintettnek beszélni és úgy is, mint egy egyszerő állampolgárnak. Az iskolában 
minden keveredik és ott csattannak az indulatok. Vannak, akik kapnak 185 napra bizonyos 
juttatást, akik viszont semmit nem kapnak jogosan vagy nem jogosan, nem rejtik véka alá a 
véleményüket. Iskolaigazgatóként soha nem fogom azt mondani, hogy ne kapjanak a 
gyerekek étkeztetést. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tavaly is közel 1 millió Ft-ot biztosítottunk a nyári 
gyermekétkeztetésre, ezért javasoltam, hogy az idei évben is vállaljuk hasonló összegben. 
Pályázni nem tudtunk, mert nagyon sokat kellett volna még hozzá biztosítani. Legalább ezt a 
20 napot adjuk meg ezeknek a gyerekeknek. Lássák a szándékot, hogy próbálkoztunk, ennyire 
futotta az önkormányzat finanszírozása. Visszavonom azt a kérést, hogy a pedagógusok 
szervezzenek nyári foglalkoztatást, mert ezt így szinkronban nem tudjuk megcsinálni.  
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Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Nyilván az is egy szempont, hogy a képviselı-
testület tisztában van saját anyagi lehetıségeivel. Úgy gondolom, egyetlen kiszombori család 
sem kérhet számon senkit. Ha abban gondolkodik a képviselı-testület, hogy 20 napra 
biztosítja az étkeztetést, akkor talán az a legjobb, ha elviszik haza, mert ezek a családok alig 
várják, hogy hazakerüljön az ebéd. Eddig annak örültünk, hogy az iskolában legalább biztosan 
megette, de nem tudom, hogy felvállalhatunk-e mindent.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Képviselı-testületé a lehetıség. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Honnan biztosítanánk erre pénzt? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Felhalmozási tartalékból. Lesznek települések, akik meg 
tudják csinálni a gyermekétkeztetést és kapnak a családok és Kiszomboron nem fognak kapni 
ezek a családok és ez valahol méltánytalan. A másik, a szükség a családoknál igen nagy. Azt 
is látni kell, hogy nincs megfelelı élelmiszer és jövedelem, ez egy valós probléma.  
 
Balázs Zoltán képviselı: 651 Ft egy ebéd. Jogszabály nem ad lehetıséget, hogy ehhez 
valamennyivel a családok hozzájáruljanak?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem teszi lehetıvé. Abban tudunk most dönteni, hogy a 
nyári napközit nem tudjuk megtartani. Aki egyetért azzal, hogy ebben az évben nincs 
lehetısége az önkormányzatnak nyári napközit tartani, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 159/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Nyári napközi 
 
159/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a nyári napközi 
tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy 2011. 
évben iskolai nyári napközit nem biztosít. 
 
A határozatról értesül: 

- EESZI Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Pályázni nem tudtunk nyári gyermekétkeztetésre, de éhesek a 
gyerekek, ez egy gesztus, hogy legalább 20 napot saját költségvetésbıl biztosítunk.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ezek a gyerekek már kérték is? 
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Szegvári Ernıné polgármester: Igen, ez felmért adat. Volt egy javaslat, hogy ne biztosítsunk, 
és volt egy javaslat, hogy biztosítsunk.  
 
Szirbik Imre képviselı: Van olyan pedagógus is, aki azt mondja, ne biztosítsunk.  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Az a pedagógus, aki ezt mondta, nem hazudott. 
Tapasztalat az, hogy a gyerekek nem becsülik meg, belekóstolás nélkül adják vissza, sıt 
megjegyzéseket is tesznek. Nyilván mind olyan mondja, aki ingyenesen étkezik. Ez a 
tapasztalat. Nagyon igyekszem figyelni, hogy a szülık mit mondanak az étkeztetésre. Azokat, 
ha számszerősíteném és megnézzük, hogy a panaszok kiktıl érkeznek, többnyire azoktól, akik 
nem fizetnek érte. Ez is tény, ami számomra megmagyarázhatatlan.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Volt egy javaslat, hogy ne 
finanszírozzuk a nyári gyermekétkeztetést. Aki egyetért azzal, hogy ne finanszírozzuk a nyári 
gyermekétkeztetést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 4 igen és 3 nem szavazattal meghozta 160/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Nyári gyermekétkeztetés 
 
160/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a nyári 
gyermekétkezetés tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy 2011. 
évben nyári gyermekétkeztetést nem biztosít. 
 
A határozatról értesül: 

- EESZI Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki azzal ért egyet, hogy biztosítsuk, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület 3 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
 
- A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázati eljáráshoz 
bizottság létrehozása, szakértıi díj biztosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok és az árajánlat a jegyzıkönyv 11. számú melléklete./ 
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Szegvári Ernıné polgármester: A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 
intézményvezetıi pályázati eljáráshoz bizottság létrehozása, szakértıi díj biztosítása a 
következı elıterjesztés. A bizottságba javaslom Börcsökné Balázs Mártát, Szekeres Krisztiánt 
és Balázs Zoltánt. Más javaslat? Amennyiben nincs, kérdezem az érintett képviselıket, 
vállalják-e a feladatot? 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Vállalom és egyben bejelentem az érintettségemet. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Vállalom és bejelentem az érintettséget. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Természetesen vállalom és érintettséget jelentek be. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az érintett képviselık a szavazásból 
ne legyenek kizárva, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 161/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Személyes érintettség tudomásulvétele a kiszombori Dózsa György Általános Iskola 
intézményvezetıi pályázati eljárásához bizottság létrehozására vonatkozó döntéshozatal 
esetén 

 
161/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi Balázs 
Zoltán, Börcsökné Balázs Márta és Szekeres Krisztián képviselıknek a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, de az érintett képviselıket nem zárja ki a 
kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázati eljárásához bizottság 
létrehozására vonatkozó döntéshozatalból. 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Börcsökné Balázs Márta, Balázs 
Zoltán és Szekeres Krisztián legyen a bizottság tagja, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 162/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázati eljárásához 
bizottság létrehozása a pályázatok elızetes véleményezésére, a pályázat elbírálásának 
elıkészítésére 
 
162/2011.(V. 31.) KNÖT h.  

HATÁROZAT 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a kiszombori 
Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázati eljárásához bizottság létrehozása 
tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 60/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozata alapján pályázatot hirdetett a kiszombori Dózsa György Általános Iskola (6775 
Kiszombor, Óbébai u. 6.) intézményvezetıi álláshelyének betöltésére. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a kinevezési jogkör 
gyakorlója, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján a magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázat során a 
pályázó(k) meghallgatására az alábbi személyi összetételő 3 tagú bizottságot hozza létre: 
- Balázs Zoltán képviselı,  
- Börcsökné Balázs Márta képviselı,  
- Szekeres Krisztián képviselı. 
 
A bizottság megbízása a Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi álláshelyének 
betöltésére lefolytatott pályázati eljárás lezárásáig szól.  
 
A bizottság feladata, hogy a Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi álláshelyének 
betöltésére kiírt pályázat során a pályázó(ka)t meghallgassa és véleményét írásba foglalja, 
továbbá a kinevezési jogkört gyakorló képviselı-testületnek megküldje annak érdekében, 
hogy az a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve hozhassa meg döntését. 
 
Errıl értesítést kap: 
- a bizottság tagjai 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tóth Géza szakértıt kértük fel, aki 40.000,- Ft + Áfa 
összegért vállalja a pályázatok véleményezését. Aki egyetért azzal, hogy Tóth Géza szakértı 
40.000,- Ft + Áfa összeg ellenében a beérkezett pályázatok véleményezését végezze el, és az 
összeget biztosítja a költségvetésben, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 163/2011. számú határozatát.  
 
Tárgy: A kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi álláshelyére érkezı 
pályázatok szakértıi véleményezéséhez szakértıi díj biztosítása 
 
163/2011.(V. 31.) KNÖT h.  

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a kiszombori 
Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázati eljárásához szakértıi díj 
biztosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 60/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozata alapján a kiszombori Dózsa György Általános Iskola (6775 Kiszombor, Óbébai u. 
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6.) intézményvezetıi álláshelyének betöltésére meghirdetett pályázati eljárásban – a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdésére tekintettel - közremőködı szakértı 
szakértıi díját 40.000,-Ft összegben az önkormányzat 2011. évi költségvetése iskolai 
szakfeladata dologi kiadása terhére biztosítja. 
 
Errıl értesítést kap: 
- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
- Tájékoztató az Iskolaszékrıl 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/A tájékoztató a jegyzıkönyv 12. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztató az Iskolaszékrıl. Az Iskolaszékben maradhat 
volt kolléganınk, de lemondhat vagy vissza is hívható. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki 
tudomásul veszi a tájékoztatót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 164/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztató az Iskolaszékrıl 
 
164/2011.(V. 31.) KNÖT h.  

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a tájékoztató az 
Iskolaszékrıl tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Iskolaszékrıl szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 
 
.Errıl értesítést kap: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
 
- XI. Makó és Térsége Ifjúsági Mővésztelep 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 13. számú melléklete./ 
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Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a XI. Makó és Térsége Ifjúsági 
Mővésztelep. Megkerestek bennünket, 15.384,- Ft-ba kerülne egy gyermeknek a 
Mővésztelepen való részvétele. Kiosztásra került 7 fıs lista. Vélemény, javaslat?  
 
Gazsi Gábor képviselı: Javaslom, más évben is delegáltunk és nagyon jó hatással volt a 
gyerekekre.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az iskola küldte a javasolt tanulók névsorát. Jelen van 
igazgató asszony, aki meg is tudja indokolni. 
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Ez egy nagy lehetıség, mivel kiváló szakemberek 
foglalkoznak azokkal, akik az átlagtól eltérı, és a felett lévı képességekkel rendelkeznek. A 
képzımővészeti tagozaton sok mindent csinálnak és ez egy kibontakozási lehetıség, ami 
térségi szintre emelve a munkájukat kellıképpen ki tudja emelni. Tudom, hogy nagyon sokba 
kerül, ezért prioritásként készült ez a névsor. Valóban ezek a legügyesebb kező gyerekek.  
 
Balázs Zoltán képviselı: 3 tanulót javaslok. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy küldjünk tanulókat az 
ifjúsági mővésztelepre, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 165/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: XI. Makó és Térsége Ifjúsági Mővésztelep  
 
165/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a XI. Makó és 
Térsége Ifjúság Mővésztelep tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja, hogy a település 
tehetséges tanulói is részt vehessenek a 2011. június 14-25. között megtartandó XI. Makó és 
Térsége Ifjúsági Mővésztelep munkájában.  
 
Határozatról értesül: 

- XI. Makó és Térsége Ifjúsági Mővésztelep vezetıje Makó 
- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Volt javaslat 3 fıre. Aki azzal ért egyet, hogy 3 fıt 
delegáljunk, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 3 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 7 fıt delegáljunk, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 4 igen és 3 nem szavazattal meghozta 166/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: XI. Makó és Térsége Ifjúsági Mővésztelep – 7 fı tanuló részvételi díjának biztosítása 
 
166/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a XI. Makó és 
Térsége Ifjúság Mővésztelep tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 165/2011.(V. 31.) KNÖT 
határozatával döntött arról, hogy támogatja a település tehetséges tanulóinak részvételét a 
2011. június 14-25. között megtartandó XI. Makó és Térsége Ifjúsági Mővésztelep 
munkájában. Ennek érdekében a Dózsa György Általános Iskola, valamint a Mővészeti Iskola 
pedagógusai szakmai javaslata alapján delegált 7 fı tanuló részvételi díját (egy tanuló 
részvételi díja bruttó 15.384,- Ft), azaz 7 x 15.384,- Ft/fı összeget, azaz 107.688,- Ft-ot az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy 
értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
Határozatról értesül: 

- XI. Makó és Térsége Ifjúsági Mővésztelep vezetıje Makó 
- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
- A Dózsa György Általános Iskola 2011/2012-es tanévének oktatási rendje 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 14. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Dózsa György Általános Iskola 2011/2012-es tanévének 
oktatási rendje. A rehabilitációs járulékot fizetnünk kell, ha az iskola önálló lenne, akkor két 
fıfoglalkozású rehabilitációs járulékban részesülıt alkalmaznia kellene ahhoz, hogy ne 
fizessünk az államnak rehabilitációs járulékot. Most javasoltunk a fıállású takarítónı helyett, 
aki nyugdíjba vonult, két részfoglalkozású személy alkalmazását. A pedagógus óraszám az 
oktatási törvény minimuma szerint van megállapítva. A technikai dolgozók létszáma 
csökkenne a 2011/2012-es tanévre. A technikai létszámcsökkentés esetén még így is a 
kötelezıen alkalmazandó létszám felett vannak, amibe beleszámítana még az udvaros is, akit 
közmunka-programból biztosítani szoktuk. A Sportcsarnok külön probléma, ezért nem a 
minimum létszám van meghatározva. Egy technikai létszámcsökkentést javaslunk az 
iskolánál az elıterjesztésben foglaltak szerint. Felmerült az iskolaigazgató részérıl, hogy a 
takarítónıi állást nem tölti be. El kell döntenie, hogy mi a fontos, mert az iskolának tisztának 
kell lennie. Ha takarítónıi létszám csökken, akkor, ha ellenırizzük az iskola tisztaságát, ez 
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valószínő, hogy kevesebb takarítói létszámmal gondot fog okozni. A Móricz utcai iskola 
épületében egy rehabilitációs járulékban részesülı személyt is alkalmazunk. Aki szintén nincs 
beszámítva a technikai létszámba és a konyhások sem. Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Gazsi Gábor képviselı: A létszámcsökkentés végkielégítést is fog jelenteni? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt fog jelenteni. Van erre pályázati lehetıség, a 
végkielégítés 50 %-át biztosítja az állami költségvetés. Mivel több helyen van üres 
álláshelyünk, fel lehetne ajánlani, akár a bölcsıdében is, de technikai álláshely, nem 
gondozói. Ha valakit ez érdekel, vagy szeretné oda áthelyezését kérni, ez is megoldható. 
Mivel a hivatalból is a takarítónı el fog menni nyugdíjba, úgy szeretnénk megoldani, hogy 
akinek tudunk, próbálunk állást biztosítani. Nem szeretnénk azt, hogy utcára kerüljenek.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Kiket érint? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Technikai közé tartoznak a takarítónık, Tenczer Mihály 
általános karbantartó, iskolagondnok és van két irodai alkalmazott. A testületnek nem a 
személyt kell meghatároznia, de azt is végig kell gondolnia az iskolavezetésnek, hogyha 
takarítói állást csökkent, akkor az mivel jár. Hol van nagyobb probléma, hol lehet 
csökkenteni, mi nem jár olyan veszteséggel, ami feladat-elmaradáshoz vezet. Ha a feladat 
elmarad, az ismét a képviselı-testület asztalára kerül.  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Segítve a tájékozódást. Technikai dolgozónak számít 
az iskolatitkár, aki nyilván nem pedagógus, a pénzügyekkel, gazdasági ügyekkel foglalkozik, 
amit a mozgásterünk megkövetel; van az adminisztrátor, aki az adminisztratív 
elıkészülteteket végzi: gépel, fénymásol, iktat; Tenczer Mihály és a takarítónık. Így áll össze 
a technikai állomány. A másik pedig, hogy kihangsúlyozásra került, hogy három fı 
rehabilitációs járadékban részesülı dolgozót kap az iskola azáltal, hogy két különbözı 
épületben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a takarítóknak két különbözı helyen kell szolgálatot 
teljesíteniük. Nincs semmi más, matematika az egész, meg kell nézni, hogy mikor nyitunk, 
mikor zárunk és mit szeretnénk. Ha azt szeretnénk, hogy folyamatos nyitva tartásban ott 
legyen valaki, egy kisegítı, egy takarító, annak van egy óraszáma. Van egy általunk 
meghatározott nyitva tartási idı óraszáma és van a takarítóknak óraszáma. A kettı, ha éppen 
fedi egymást, akkor valami nem jó, mert takarítani az osztályokat nyilván tanítás után lehet. 
Ha azt mondjuk, osszuk el a munkaidejét, akkor közte nincs, ezért jó, hogy van egy 
rehabilitált alkalmazva és ezeket az órákat kitölti. Ha egy épületben volna a két tagozat, ez 
másként hangzana, mint külön. A nagy iskolában szintén ez a helyzet és azáltal, hogy délután 
ugyanolyan üzemmódban dolgozunk, mint délelıtt, mert mővészeti iskola, szakkörök vannak, 
többször naponta fel kell takarítani. Ezeket az órákat kell összeadni, és ha makulátlanul tiszta 
iskolát szeretnénk, a takarítónık feltétlen kellenek. A tornacsarnok egy más kérdés, reggel 6 
órától este 21 óráig nyitva van. Miért 6 órától? Azért, mert ha este 21 óráig vannak 
kézilabdások, focisok, bárki, este bezárnak, és reggel azért mennek be korábban, hogy fel 
tudjanak takarítani. Ezt összeadogatva nyilván nem azért vannak ott reggeltıl 16 vagy 17 
óráig, mert ık vigyáznak a gyerekekre, azt megteszik a pedagógusok. Amikor a szakkörök 
vannak, azt az idıt tölti ott, tulajdonképpen azért is, hogy felügyelje az öltözıt, takarítsa a 
folyosót, így áll össze a technikai állomány munkája. Amíg a tornacsarnok felújítása van, a 
két takarítónı a másik két épületbe van beosztva. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A rehabilitált személy plusz ezek a létszámok felett. Majd 
látjuk nyáron, hogyan alakulnak az óraszámok és lehet, hogy bevonjuk más munkába. Úgy 
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gondolom, jó az ellátottsága az iskolának takarítónıi létszámból. Kimondom, az 
adminisztratív létszámból lehetne csökkenteni egy fıvel. Látva azt is, hogy a hivatalban mi a 
feladat egy-egy ügyintézıre, látva, hogy ott mi a feladat. Ezt az áldozatot be kellene vállalni, 
mert nem fogjuk tudni finanszírozni az iskolát. Arról döntött korábban a testület, hogy hozunk 
egy programcsomagot, hol lehet spórolni, ennek ez egy lépése. A testület nem mondhatja ki, 
hogy adminisztratív létszámcsökkentés történjen. 
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Beszéltünk már errıl polgármester asszonnyal. 
Iskolatitkárt kötelezı alkalmazni, így valóban csak adminisztratív munkakörő dolgozó, illetve 
a takarítónık jöhetnek számításba. Az volt az elsı kérdésem, hogy ha a fıállású takarítónı 
álláshelyét nem töltjük be, és látszólag kevés is az adminisztratív munkakört betöltı személy 
dolga, még mindig jobban meg tudom esetleg osztani a munkaköri leírásában, hogy mennyi 
adminisztratív és mennyi takarítói feladatot lát el.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal, 1 fı fıfoglalkozású helyett 2 részfoglalkozású alkalmazásával, 
valamint 1 fı technikai létszám csökkentésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 167/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Dózsa György Általános Iskola 2011/2012-es tanévének oktatási rendje 
 
167/2011.(V. 31.) KNÖT h.  

 HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dózsa 
György Általános Iskola 2011/2012. tanévének oktatási rendjével, a létszám és az óraszámok 
alakulásával, az iskolában indítható létszámokkal kapcsolatos elıterjesztést és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek. c) pontja alapján az alábbi fenntartói döntést 
hozta: 

 
1./ A Képviselı-testület a 2011/2012-es tanévre a fenntartásában mőködı oktatási  
intézményben indítható osztályok, csoportok, ellátandó órák, valamint a számított álláshelyek  
számát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
- a 2011/2012-es tanévben:          16 osztály indítható, ebbıl  
                        8 alsós osztály, 
                     8 felsıs osztály, 
 
- indítható:           2 napközis csoport 
                      6 iskolaotthonos csoport 
   
- az ellátandó órák száma:               689  
     
- az ehhez tartozó számított álláshelyek száma:       40,2 ebbıl 
                 31,6 pedagógus 
                 1,5 gyógypedagógus (SNI) 
                          6,6 technikai 
                 0,5 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs 
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2./ A Képviselı-testület a fenti döntéssel a pedagógus álláshely esetében 28 fı, a technikai 
álláshely esetében 7 fı fıfoglalkozású és 2 fı részfoglalkozású létszámot határoz meg.  
 

A határozatról értesül: 

- Jani János Ferencszállás polgármestere 
- Fekete József Klárafalva polgármestere 
- Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
-     Irattár 
 
 
- Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a mőszaki tartalmak a jegyzıkönyv 15. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Jelen van Moldován 
Attila tervezı. Tervezı úr tervezi a gyalogátkelıhelyeket, illetve beszélünk még a kerékpárút 
tervezésérıl. Most a kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítésével kezdjük.  
 
Moldován Attila tervezı: Röviden az elızményekrıl. Ennek a négy gyalogos átkelıhelynek 
a tervezése azzal indult, ellentétben egy egyszerő útépítéssel, egy hivatalos procedúrát kell 
meghirdetni. A közlekedési hatósággal, rendırséggel együtt gyakorlatilag a helyszínen 
bejártuk az érintett területeket és kijelöltük a gyalogos átkelıhelyeket. Ennek az eljárásnak az 
volt az elsıdleges célja, hogy azokat a hibákat kiküszöböljük, amelyek nap mint nap 
elıfordulnak, hogy gyalogos-átkelıhelyek olyan helyre vannak tervezve, ahol például nem 
látható, ahol esetleg balesetveszélyt okoz. Nem lehet kapubejáróban, nem lehet buszöböltıl 
15 m-en belül. Van egy csomó feltétel, amit a szabványok rögzítenek. Ahhoz, hogy gyalogos 
átkelıhelyet létesítsünk, ahhoz három alapvetı dolog szükséges. Az egyik alapvetı dolog, 
amit helyszíni szemlén rögzítettünk, hogy hol a legalkalmasabb. A másik a megközelítése, a 
harmadik a megvilágítása. Ezekben a dolgokban sok költségcsökkentést elı lehet irányozni, 
de ha ezek a minimum követelmények nincsenek meg, csak akkor van jelentısége, ha baleset 
történik. Amikor egy gyalogos átkelıhelyen elüt egy autó gyalogost, a rendırségnek az 
elsıdleges dolga az, hogy megvizsgálja, hogy az a gyalogos átkelıhely jó helyen volt-e, 
megközelíthetı volt-e, látható volt-e a gyalogos, illetve, hogy ki volt-e világítva az átkelıhely. 
Bármelyik, amelyik ezekbıl nem teljesül, akkor azt, aki oda létesítette, felelısségre vonják. 
Amikor polgármester asszonnyal beszélgettünk errıl az átkelırıl, igyekeztük azt elérni, hogy 
minél olcsóbb legyen. Az olcsóság nem mindig takarja azt a mőszaki színvonalat, amit 
elvárnak ettıl a hatóságok. Például a szélessége 3 m vagy annak másfélszerese lehet csak. A 
legkevesebbet tettük bele, a 3 m-est. Ennek a geometriai tervezése arról szól, hogy a felállás 
minimum 2 m és magának az átkelınek 3 m szélesnek kell legyen. Az nem lehet, hogy 3 m és 
azonnal szőkül lefele. Ennek ellenére tettünk be valamennyi szőkítést, meghagyva ezt a 2 m-
es felállást. Kétféle változatot dolgoztunk ki, az egyik az általam javasolt, a másik egy 
csökkentett tartalmú. Elıször a nem csökkentett tartalmúról beszélnék. Kiemeltem azt, hogy a 
gyalogos átkelıhely térburkolattal készülne el, hasonlóan a már megvalósult járdához, 
egyszerő térburkolat lenne a felállás, illetve maga a járdakapcsolat kiépítése, szegéllyel. Lehet 
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itt több mindent módosítani, amikor a költségekrıl beszélünk. Elkészült egy bizonyos 
csökkentett keresztmetszető javaslat is. Igazából a körforgalom környezetében olyan a 
geometria adottság, hogy csökkenteni nagyon keveset vagy nem is lehet. A burkolatjel 
festéssel egyszerően fel van festve, ki van táblázva. Ami sarkalatos pontja ennek, az a 
közvilágítás. DÉMÁSZ-szal felvettem a kapcsolatot, hogy a minimum mőszaki tartalmat 
megadják. Elızetesen annyit tettünk, hogy azt megvizsgáltuk, hogy szükséges-e plusz 
oszlopot építeni vagy nem. Bevizsgáltattuk egy szaktervezıvel és megállapítottuk, hogy nem 
szükséges oszlopot állítani ahhoz, hogy a gyalogos átkelıhely kellıen kivilágítva legyen. A 
minimum mőszaki tartalom így magasabb fényforrás biztosítása és a fényforrás középre 
helyezése, tehát valamelyest be kell avatkozni, ez volt a mőszaki javaslata a tervezınek, amit 
a DÉMÁSZ jóvá is hagyott. DÉMÁSZ tervezési osztályán beszélgettük Kozma Imrével, 
annyit mondott, hogy oszlop valóban nem kell, viszont ezeknek a lámpatesteknek a cseréjét, 
lámpakarók kiépítését minimum követelményként elı kell irányozni. Ennek megfelelıen 
adott árajánlatot gyalogátkelıhelyenként, 410.000,- Ft + Áfa összeget.  
 
Bacsa György alpolgármester: Az összesen 1,5 millió Ft. Nevetséges, hogy egy izzó 
kicserélése 400.000,- Ft. Makón sehol nem öblöznek, rámegy a 2 m-es járda a 3 m-es 
gyalogátkelıhelyre. Laikus vagyok hozzá, fel kell festeni, ki kell tenni egy táblát és ki kell 
cserélni egy izzót, hogy megfelelı legyen a fényereje, ez az egész nem kerülne 500.000,- Ft-
nál többe a 4 gyalogátkelıhely esetén. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szintén drága a Bisztrótól a Móricz utca irányába, ott például 
arrébb kell tenni az átjárót, mert abba a síkban nem oldható meg, akkor oszlopot kell cserélni.  
 
Moldován Attila tervezı: A DÉMÁSZ-szal lehet másnak is tárgyalni. 
 
Bacsa György alpolgármester: Félreért, nem Ön ellen szól. Felháborító, hogy ebben az 
országban elkérnek 1 millió Ft-ot egy gyalogátkelıhely felfestéséért. 
 
Moldován Attila tervezı: A burkolatjel festés 36.000,- Ft + Áfa. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Tervezı úr is mondta, hogy ha baleset történik vizsgálják, hogy 
szabályos-e az átkelı.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ami követelményt elmondott tervezı úr, kb. 100.000,- Ft-ba 
kerül.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt szeretném kérni, hogy a Makói utca, Szent István tér 
környezetét vegyük át tételesen, hogy miért kerül ennyibe. Ez például bruttó 982.000,- Ft 
világítás nélkül. Azért, mert arrébb kell vinni az átjárót, illetve ki kell a túloldalon alakítani 
hozzá a fogadórészt.  
 
Moldován Attila tervezı: Térkı burkolatot állítottam be 4.500,- Ft-tal, több mint 50 m2-rıl 
beszélünk. Le lehet csökkenteni, de a rajzon is látszik, hogy akkor sehogy se jön ki, elindul 
egy gyalogos átkelıhely, 2 m után betörik vissza a meglévıhöz, már majdnem rákényszerítjük 
az ott járókat, hogy ne használják, menjenek el mellette.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az egy elég problémás átjáró, az is kerül a legtöbbe. A másik 
a József Attila utca - Makói utca környezete, ez viszonylag olcsó 539.730,- Ft. Ennél az 
átkelıhelynél is akkor még szükséges a 410.000,- Ft + Áfa összeg?  
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Moldován Attila tervezı: Igen. Egészen bent van az oszlop, a jelenlegi megvilágítás csak 
körülbelül az útnak a feléig megfelelı, a másik része hiányzik. Ki kell vinni egy 3 m-t a 
konzollal, hogy a másik oldala is be legyen világítva.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Szegedi utcai körforgalom Nagyszentmiklósi utcai ága 
690.000,- Ft, plusz a világítás költsége. A másik, ami nagyon olcsó, gyakorlatilag az Óbébai 
utcán a CBA bolthoz átvezetı szakasza, amit nekünk grátisz megtervezett. Ennek a költsége 
292.000,- Ft, amihez szintén hozzájön a világítás korszerősítése. A tervezı maximálisan 
elvégezte a feladatát. 
 
Moldován Attila tervezı: Amit ilyenkor még meg szoktak tenni, hogy a testületbıl valaki 
felveszi a kapcsolatot közvetlenül a DÉMÁSZ-szal és lehet velük alkudozni. Nekem ezt az 
árajánlatot adták. Monopolhelyzetben vannak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Tárgyalunk ez ügyben a 
DÉMÁSZ-szal. Gyakorlatilag most lesz esélyünk, hogy apró lépésekkel megvalósítsuk ezeket 
a gyalogos átkelıhelyeket. A megvalósítás irányába kellene törekednünk.  
 
Szirbik Imre képviselı: Nem emlékszem arra, hogy valaha is ütöttek volna el gyalogost. 
Ennyire szükség van erre?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez a választáskor is téma volt, ha erre van igény, akkor 
próbáljunk lépni elıre, de ne úgy, hogy veszünk 2 vödör festéket és felfestjük. Megrendeltük, 
a tervezı dolgozott, ki kell fizetni a munkáját. Le kell engedélyeztetni és utána apró 
lépésekkel el lehet indulni, lehet hosszabbítani a terv érvényességét.  
 
Moldován Attila tervezı: Békéscsabán több olyan baleset volt, ami miatt felelısségre vontak 
embereket, kis túlzással szabadságvesztésig elment a büntetés. Elütöttek gyalogost az 
átkelıhelyen, kiderült, hogy nem volt jó a közvilágítás.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megismertük a terveket, le kell engedélyeztetni. Csak 
szabályos gyalogátkelıhelyet építhetünk meg, ha lesz erre pénz vagy pályázati kiírás.  
 
Moldován Attila tervezı: Az engedélyezési eljárást elindítjuk, annak az eljárási díja gyalogos 
átkelıként 36.000,- Ft.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Mivel kész vannak a tervek, akkor javaslom, 
engedélyeztessük le mind a négyet.  
 
Moldován Attila tervezı: Az engedélyezési eljáráshoz minden dokumentáció rendelkezésre 
áll. A hatóság kéri a világításmérési jegyzıkönyvet is, ami szintén rendelkezésre áll. Melyik 
változatot fogadja el a képviselı-testület? A két változat között kb. 200.000,- Ft a különbség.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A csökkentettet természetesen. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Összesen 200.000,- Ft a különbség. A szőkítések miatt nem 
lesz esztétikus. Javaslom, hogy ne a csökkentett tartalmút fogadjuk el.  
 
Moldován Attila tervezı: A körforgalom környezetében nem is lehet csökkentett tartalmú.  
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Balázs Zoltán képviselı: Visszavonom a javaslatot. 
 
Moldován Attila tervezı: A dokumentálásáról még nem esett szó. A dokumentálása, ahogy 
beszéltük annak idején, gyalogátkelıhelyenként történne, de igazából ennek realitása 
csomópontonként lenne. Semmilyen plusz költséget nem jelent, semmilyen hátrányt nem 
szenved ezért az önkormányzat, ha csomópontonként van engedélyezve.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Attól függetlenül darabra is megvalósíthatjuk? Nem kell a 
csomóponthoz tartózókat is megvalósítani? 
 
Moldován Attila tervezı: Az építési engedély mindig csak egy lehetıség, soha nem 
kötelezettség arra, hogy azt a mővet megvalósítsák, ugyanígy van a gyalogos átkelıhelyeknél. 
A kettı egymástól függetlenül jól mőködik, mőködıképes. Építési engedélyt kaphat így is, 
úgy is. A hatóságnak egy csomópontot kell vizsgálnia, hogy abban hogy van elhelyezve.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Amikor megépül van használatbavételi engedélyezési 
eljárása is? 
 
Moldován Attila tervezı: Igen. A hatóságnak látnia kell a szándékot, hogy magában a 
csomópontban van-e valami még tervezve. Ha látja, hogy van, akkor a kettınek az 
összhangját figyelnie kell, mert vannak olyan szabályok, amitıl senki nem tekinthet el.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha árajánlatot kérnénk kivitelezıktıl, akkor tudunk olcsóbb 
ajánlatot szerezni? 
 
Moldován Attila tervezı: Szerintem igen. Nyilván, ha például az önkormányzat a 
közmunkásokkal megpróbálja a burkolatépítést megvalósítani, ami ennek tetemes része, ez is 
megoldás. Ez most a piaci ár.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Amennyiben nincs több kérdés, 
javaslom, hogy ne a csökkentett tartalmú terveket válasszuk, vállaljuk az eljárási díjakat, 
valamint elfogadjuk a terveket ilyen formában, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 168/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése 
 
168/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a kijelölt 
gyalogátkelıhelyek létesítése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 56/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy a 6/2011. (I. 25.) KNÖT határozatában meghatározott 
helyeken létesítendı kijelölt gyalogátkelıhelyek terveinek elkészítését megrendeli a 
KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt.-tıl (a továbbiakban: KÖVIMET Bt.). 
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A KÖVIMET Bt.  
- a Szent István tér – Móricz Zs. u. keresztezıdés (a tervezı megjelölése: Makói u.-Szent 
István tér környezetében),   
- a Szent István tér – József Attila u. keresztezıdés (a tervezı megjelölése: József A. u.-Makói 
u. környezete),  
- a Nagyszentmiklósi utcán a Szent István szobor és a Templom tér között (a tervezı 
megjelölése: Szegedi u.-i körforgalom Nagyszentmiklósi u.-i ága), valamint  
- a Szegedi u.-i körforgalom Óbébai u.-i ága 
helyszínekre a gyalogátkelıhelyek terveit és létesítésének költségvetését elkészítette két 
változatban. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy az 
elkészült tervek közül azon változatot preferálja és kívánja a jövıben megvalósítani, mely a 
szélesebb feljárók kialakítását tartalmazzák. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti csomópontokra 
elkészült tervek engedélyeztetésének - az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. 
(XII. 12.) KHVM rendelet 1. számú melléklet 28. a) pontja szerinti - hatósági eljárási díját 
(54.800,- Ft/csomópont, azaz mindösszesen: 219.200,- Ft-ot) költségvetésében a felhalmozási 
tartalék terhére biztosítja. 
 
Errıl értesül:  

- KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. 
5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25. 

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

 
 
- A 43-as fıút mentén a Haleszi buszmegálló és a Maros híd közötti kerékpárút tervei. 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlat a jegyzıkönyv 16. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Kiszombort Makóval összekötı 
kerékpárút tervei. Moldován Attila úr az, aki tervezi a kerékpárutat Deszktıl, de ebbıl a 
kistérségi anyagból kimaradt, illetve nem tudható bele Halesztól a hídig a meglévı 
kerékpárútnak a terve. Egyrészt azért, mert a pályázat így szólt, valamint a makói kollégák a 
többcélú társulástól a tervezınek rossz tanácsokat adtak. Moldován úr eljutott odáig, hogy ezt 
nagyvonalakban megtervezte és nagyon kedvezı árajánlatot adott. Javaslom, hogy ezt a tervet 
készíttessük el. Moldován úr elmondja, hogyan képzelte el, az a javaslata, hogy bontási tervet 
is kellene készíteni és úgy kellene kezelni ezt a kerékpárutat, mint egy új kerékpárút, mert 
akkor már lehetne pályázni a Dél-alföldi Regionális Operatív Program kerékpárút építési 
programjába. Nem tudom, tervezı úr utánanézett-e, hogy pályázhatunk-e? 
 
Moldován Attila tervezı: Lehet majd pályázatni, csak nem most. Jelenleg pályázni a 3 és 4 
számjegyő utak mellett építendı kerékpárút esetén lehet és ez 2 számjegyő út mellett 
található. Maga az elv mőködik. Volt egy megkeresés évekkel ezelıtt a Makói Kistérség 
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Többcélú Társulásától, hogy tervezzünk kerékpárutat. A tervezési diszpozíció, amit megadtak, 
nem volt szinkronban a pályázattal. Nem tudtuk kideríteni miért. A legrosszabbkor derült ki, 
amikor már túl voltunk a geodézián, ami hatalmas feladat volt. Felmértük a teljes kerékpárutat 
egészen Deszktıl Nagylakig. Ennek egy szelete lett a pályázathoz beadva, illetve a 
pályázathoz illesztve. Ez a bizonyos szakasz a haleszi buszmegállótól a hídig szintén meg van 
tervezve, gyakorlatilag rajta vannak a közmővek is, közmő adatszolgáltatást és a geodéziát 
kifizettük. Van egy tervünk, ami gyakorlatilag nem kell senkinek. Ez a kerékpárút benne van 
az elızı tervünkben is, illeszkedik több olyan, már korábban megtervezett létesítményhez, 
mint a csapadékvíz-elvezetés, amirıl a Vízöv Kft. készített tervet, ahhoz hozzáillesztettük ezt 
a kerékpárutat. Viszont ennek a kerékpárútnak a mőszaki beavatkozása túlmutat egy egyszerő 
burkolat-felújításon. Betonból lett megépítve, ezek a betontáblák annyira elmozdultak, az 
altalaj gyakorlatilag majdnem elnyeli már ezt a kerékpárutat. Amikor nagyobb esı vagy 
belvíz van, gyakorlatilag áll rajta a víz. 10-15 cm-es dilatációs mozgások tapasztalhatóak. 
Egyféleképpen lehet, ezt javítani, ha felbontjuk az egészet, és újat építünk. Ha felbontjuk, az 
már bontási engedély köteles. A bontott anyagból egy nagyon jó kerékpárutat lehet csinálni. 
Amikor felmértük, azt tapasztaltuk, hogy a kerékpárút idegen területen is halad, ezt új 
nyomvonallal lehetne orvosolni. Az új nyomvonalat egyeztettük a Közútkezelıvel és a MÁV-
val, akkor több szempontot figyelembe véve találtuk ki a jelenlegi mőszaki megoldást. A 
terveken a vastaggal kihúzott vonal jelzi az új kerékpárutat. Az alagúttal több probléma 
felmerült. A víztelenítésére van mőszaki megoldás. Ez annyit jelent, hogy egy átemelı-
szivattyút kell építeni és annak a költségeit viselni. Az alagutat vagy elkerüljük, vagy 
meghagyjuk egy alternatív lehetıségnek. A Közútkezelıvel egyeztettünk, azt tudják 
elfogadni, hogy a körforgalomnál a szigetet felhasználjuk, az elegendı hozzá. Amikor 
kerékpárutat tervezünk, mindig az a probléma, hogy nem vagyunk tekintettel a túloldali 
kerékpáros forgalomra. A makói kerékpárút tervezésekor a hatóság nagyon pozitívan 
értékelte, hogy nagyon sok olyan kapcsolatot tettünk bele, ahol láttuk a túloldalon kerékpáros 
forgalom van, betettünk egy úttalp kapcsolatot, hogy meg lehessen közelíteni a kerékpárutat. 
A makói Maros-hídon mind a két oldalon van kerékpársáv felfestve, és ezt használják is. 
Készítettünk egy alternatívát, amivel burkolatot nem kell szélesíteni, viszont a kerékpárosnak 
olyan biztonsági érzete támad, hogy jelentısebb erıfeszítés nélkül át tud úgy menni, hogy 
akár a közepén meg tud állni biztonságosan, és ha kell, egy kicsit vár és megy tovább. 
Lényegesen megnıtt a komfortérzet ennek a kapcsolati elemnek a beiktatásával. Ez lenne a 
túloldalt is. Az ajánlatban szereplı összegért a bontási tervet is elkészítjük.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A bontási terv engedélyének is 2 év a határideje? Lehet 
hosszabbítani? 
 
Moldován Attila tervezı: Úgy tudom, 3 év és lehet hosszabbítani.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Pályázat nélkül nem tudjuk megvalósítani. Ezek szerint új 
nyomvonalban gondolkodtak. 
 
Moldován Attila tervezı: Ezen lehet még csiszolni. Az álláspontom szerint ez a terv 50 - 60 
%-os készültségő. Ha úgy dönt a testület, akkor nyilván ezt a tervet gondoljuk tovább, akkor 
már tüzetesebben nézzük át, ez egy vázlattervnek tekinthetı most. Ha errıl kapok egy 
megerısítést, akkor a korábban említett jogi problémákat is megpróbáljuk kiküszöbölni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az a javaslatom, hogy készíttessük el a tervet. Kérdés, 
észrevétel, vélemény?  
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Balázs Zoltán képviselı: Korábban már beszéltük a gravitációs vízlevezetı rendszerét. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most már nem kell, mert úgy viszik végig, hogy az alagútba 
nem szeretné bevinni a kerékpárutat, másik nyomvonalon menne.  
 
Moldován Attila tervezı: A kerékpárútnak a belvíz problémája azzal a mőszaki megoldással, 
amit a Vízöv Kft. tervezett, biztosítva van. Ez a kerékpárút terv például, amit eddig 
elkészítettem a haleszi buszmegállóig, az már tartalmazza azt a mőszaki megoldást, hogy ha 
véletlenül belvíz van az út alatt, át kell fúrni, a két mőszaki megoldás szinkronban van. Attól a 
kerékpárutat ki kell emelni abból a terepbıl, vízteleníteni kell, az eddigi vizsgálatok szerint 
kb. 70 cm-rel kell megemelni a kerékpárutat, hogy ne legyen víz alatt.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A kerékpárút építés tervébe a vízelvezetés tervét is be kellene 
építeni, mert pályázat esetén azt is meg tudnánk valósítani.  
 
Moldován Attila tervezı: Amit eddig megterveztünk, abban benne volt, ebben is benne lesz. 
Nem beszéltünk errıl, de ezt teljesen egyértelmőnek vettem, a két terv ugyanarra a területre 
készült, tudomásom van róla, akkor kötelességem ahhoz igazodni, azt beépíteni ebbe, másként 
nem tudom megtervezni, ha nem veszem figyelembe a folyásszinteket, az átvezetéseket, 
annak is az volt a lényege, hogy valamelyest víztelenítse a területet.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Amennyiben nincs több kérdés, 
aki egyetért azzal, hogy a kerékpárutat terveztessük meg az ajánlatban meghatározott 
összegért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 169/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A 43-as fıút mentén a Haleszi buszmegálló és a Maros híd közötti kerékpárút tervei 
 
169/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a KÖVIMET 
Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25. képviseli: 
Moldován Attila üzletvezetı) által készített a 43-as fıút mentén a Haleszi buszmegálló és a 
Maros híd közötti kerékpárút terveire vonatkozó ajánlatát és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 43-as fıút mentén a Haleszi 

buszmegálló és a Maros híd közötti kerékpárút terveinek elkészítését megrendeli a  
 

KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. -tıl 
 (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.) 

  
az ajánlatában adott részletezésben, amely magába foglalja a bontási terv készítést meglévı 
kerékpárútra, a kerékpárút építés engedélyezési terv készítését, a közmő MÁV egyeztetések 
lefolytatása, közútkezelıi nyilatkozatok beszerzése munkafolyamatait, mindösszesen bruttó 
500.000,-Ft díj ellenében.  
 
A tervezési díjat a képviselı-testület a felhalmozási tartalék terhére (az önkormányzat 
tulajdonában lévı diszkont kincstárjegy értékesítésébıl) biztosítja. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a fenti kerékpárúttal 
kapcsolatos tervezési szerzıdést a kiválasztott tervezıvel kösse meg. 
 
Errıl értesül:  

- KÖVIMET Bt. 5800 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
- A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es 
nevelési évének rendje 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat, Ferencszállás és Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselı-
testületének határozata a jegyzıkönyv 17. számú melléklete./  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es nevelési évének rendje. Debrey 
Attiláék számításai alapján szóba jöhet az a megoldás, hogy egy csoporttal kevesebbet 
indítsunk. Ha csökkentünk, akkor szeptember 1-jén 24,5, október 1-jén 25, decemberben 25,2, 
májusban 25,5 átlagos csoportlétszám lenne. 10 %-kal engedély nélkül emelni lehet a 
csoportlétszámot, ami annyit jelent, hogy maximum 27,5 lenne, további 10 %-os emelést 
engedéllyel lehet kérni. A csoportlétszám indításánál év közbeni gyereklétszám változásokat 
nem kell figyelembe venni. Egy csoporttal történı csökkentés 1,8 óvodapedagógus és 1,2 
technikai személyzetet jelent. Kértem az óvodavezetıt, hogy számolja ki a végkielégítés 
összegét, mert 50 %-ot lehet leigényelni és látnánk, hogy mikor lép be az a pont, amikor már 
spórolnánk is rajta. Felmerült tegnap egy lehetıség azok esetében, akik az elırehozott 
nyugdíjkorhatáron belül 5 évvel vannak, akkor a prémium éveket fel kell ajánlani.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Végignéztük, végiggondoltuk. A jelenlegi 
létszámainak teljesen megfelelnek a minimumnak, és a felett is vagyunk, mert 20,8 átlagos 
csoportlétszámaink vannak. A közoktatási osztályvezetı is elmondta, hogy a maximumot sem 
haladjuk meg annyira, hogy engedélyt kellene kérnünk. A kollégáim közül ketten lesznek 
olyanok, akik jövıre a 40 éves szolgálati viszony után elmehetnek nyugdíjba. Az azt jelenti, 
ha most csökkentünk a létszámon, ıket nem szabad bántani. Ahhoz, hogy számokat tudjak 
mondani, nevesíteni kellett az érintett személyeket és az nagyon nehéz dolog volt. A kérésnek 
megfelelıen 3 fıvel kellene, hogy számoljak. Neveket nem fogok mondani, de 2 személy 
biztos, ha ezt a feladatot fogom kapni, és 2 személy között mérlegelek. Két variációt fogok 
mondani, a harmadik személy neve változik a két variációban. Az 1. variációban elmondom, 
mennyit kellene kifizetni 12 hónapra bért és külön járulékkal együtt: 5.065.200,- Ft a három 
fınek a bére 12 hónapra, járulékkal együtt 6.432.804,- Ft. A 2. variációban 5.491.200,- Ft a 
bér, járulékkal együtt 6.973.824,- Ft. Végkielégítés az 1. variációban járulék nélkül 
2.665.800,- Ft, járulékkal együtt 3.385.566,- Ft. A 2. variációban a végkielégítés 3.660.800,- 
Ft, járulékkal együtt 4.649.216,- Ft.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezeknek az összegeknek a felét igényelhetjük. Az iskola 
esetében is elmondtuk, hogy van olyan intézményünk, ahol van üres álláshely. Az valószínő, 
hogy a fizikai munkakört betöltı személynek tudnánk felajánlani. Ha 6 csoportot indítunk, 
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kedvezményt adhatunk, hogy 1 fıvel több van. Azt az óvónıt, aki 40 éves szolgálati 
viszonnyal rendelkezik, a 2011/2012-es nevelési évre bent hagynánk a rendszerben. Be tudna 
segíteni, mert akkor egy óvónıvel több lenne? Ezzel tud enyhíteni a nagy csoport létszámok 
okozta feszültségen? 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Minden jó ötlet, amikor arról van szó, 
hogy egy-egy embernek a munkahelye megmarad. Vívódok abban is, hogy jó megoldás-e az, 
hogy 20 helyett 25,5 fı létszámúak lesznek a csoportok és közben októberben derül ki, hogy 
jönnek-e hozzá még vagy sem. Szakmailag, a gyerekeket ismerve, biztonságosabb plusz egy 
fıvel. Jövıre, látva a születésszámokat biztos, hogy nem maradhat ennyi csoport. Azt 
gondolom, az lenne a legideálisabb, ha maradnának most így 20-as létszámú csoportokban. A 
maximum létszám jelenleg 25 fı. Viszont az új közoktatási törvény tervezetében 13 a 
minimum létszám. Azt is megnéztem az új közoktatási törvénytervezetben, hogy egy kis 
település óvodája, ahol egy óvoda van, akkor óvoda, ha minimum 8 gyerek van, de az is 
benne van a tervezetben, hogy ha már nincs 8 fı, akkor nem indítható csoport. Vívódunk, 
hogy hány felé osszuk a meglévı gyerekeket. Klárafalván 8 gyermek van jelen pillanatban. 
Ebben az aggályom, hogy ha 8 gyerek lehet egy helyen és az ott óvoda, akkor mi meg 
Kiszomboron összerakunk 25 gyermeket egy csoportba. Tudom, Makón, Szegeden 27 
gyermek is van egy csoportban. Azt gondolom, ha ebben az évben még meg lehetne oldani a 
7 csoport indítását, akkor ezt az évet még kivárnám.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Maximálisan igaza van, de ez az év már borzasztó nehéz. 
Elfogadom a véleményét, de van egy kényszerőség, ezt a kettısséget nem tudjuk feloldani. 
Azt látnám jónak, ha valóban 20 fıs létszámok lennének, de azt is tudom, hogy Makón már 
évek óta magasabb csoportlétszámok vannak. Ha visszagondolunk, évek óta sokat 
megtakaríthattunk volna, ha már akkor szigorítunk. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Elızı években a létszámok jól alakultak, a 
tavalyi és az idei év a rossz. Volt olyan év, amikor majdnem maximális kihasználtsággal 
dolgoztunk. Korábban is volt hullámvölgy, amikor 130 gyermek volt.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A kényszerőség látható, ha megnézzük, hogy 6.432.000,- Ft-
tal szemben áll 3.385.000,- Ft, aminek csak az 50 %-át kellene az önkormányzatnak 
biztosítania, óriási különbségrıl van szó. Borzasztó egy ilyen lépést megtenni. Ha elviszik a 
gyerekeket Makóra, ott is ilyen csoportlétszámokkal találkoznak, és Szegeden is. Valószínő, 
ami érezhetı, hogy a nagyobb települések járnak majd rosszabbul és a kisebbek valamivel 
jobban. Az oktatási hivatalnál kiszámolják, hány csoport indítható, ezzel kiegyensúlyozzák a 
különbségeket és a finanszírozást.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Azt is lehet hallani, hogy az állam 
átvállalja a béreket. Nem tudom, konkrétan mikortól.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Várhatóan jövı szeptembertıl. Az indítható csoportok 
számát meghatározzák, annyit lehet majd indítani. Ezen felüli csoport indításának költségeit 
az önkormányzatnak kell vállalnia. Valószínő nem fogják azt mondani, hogy nem tehetjük 
meg. Megtehetjük, de akkor a helyi adó és egyéb bevételek terhére. Ha az állam finanszírozza 
a bért, akkor valószínő, az összes egyéb támogatást sem fogja adni.  
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Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: A környékben általában hagyják még a 
2011/2012-es nevelési évre a jelenlegi csoport számokat és a 2012/2013-as évben 
változtatnak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem egyszerő döntés. A 45 oldalas önkormányzati 
törvénytervezetben benne van, hogy már 2012-tıl új finanszírozási módszereket akarnak 
bevezetni. A kötelezı feladatokat finanszírozzák, ha nem kötelezı a feladat, még a normatívát 
sem fogják adni. Ez azt jelenti, hogy az átmeneti otthont és a bölcsıdét nem fogják 
finanszírozni és ezek az intézmények nem oktatási évhez kapcsolódnak, hanem naptári évhez. 
Mit csinálunk, ha ez a bölcsıdét érinti? 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: A népesség-nyilvántartás adatai alapján 
2,5 évesen felvehetı 10 gyermek. Nyilván nem számoltam ezekkel a gyerekekkel, mert amíg 
van bölcsıdénk, ott vannak. 
 

Szegvári Ernıné polgármester: Bölcsıdébıl nem akarunk elhozni gyerekeket, az 
óvodavezetınek azt javasoltam, hogy próbálja azokat a szülıket megkeresni, akiknek a 2,5 
éves gyermeke nincs bölcsıdében, behívni az óvodába. Bevételi oldalról enyhítenének a 
problémán.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Mennyi normatívát jelentene gyerekenként? 
 

Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Egy bonyolult képlet alapján számolják ki. 
Kb. 270,- Ft körül lehet. Az SNI-s gyerekek pluszban számítanak a létszámban, akikre külön 
normatívát kapunk, 6 ilyen kisgyerek várható szeptembertıl. Ez a létszám csak a pedagógus 
óraszámában jelenik meg. Külön utazó pedagógus látja el ezt a feladatot. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ezt csak 3 személyre lehet kivetíteni?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azon múlik, hány csoport indul.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: A jogszabály alapján egy óvodai 
csoporthoz 2 óvónı és 1 dada szükséges. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ami hozhatna jövı évre valamiféle könnyebbséget, hogy 
elindul 2 fınek a nyugdíjazása júniusban és júliusban, és végkielégítést sem kell fizetni. 
Jövıre akkor is 1 embert el kell küldeni. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Két döntési lehetıség van: marad 7 
csoport közel hasonló létszámmal, 20 feletti átlaggal, vagy 6 csoporttal mőködünk még 
mindig a törvényben engedett 25 fıs létszámmal és egy csoport lenne üres. 
 
Bacsa György alpolgármester: Ha várunk és 2012. szeptembertıl indítunk 6 csoportot, akkor 
kell elküldeni 1 embert. Azt kell most eldönteni, hogy 2011-tıl vagy 2012-tıl indul 6 csoport.  
 
Szirbik Imre képviselı: Ha egy mód van rá, várjuk meg a jövı évet. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Egyéb javaslat? Aki egyetért 
azzal, hogy a 2011/2012-es nevelési évben 7 csoport induljon, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 170/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es 
nevelési évének rendje 
 
170/2011.(V. 31.) KNÖT h.  

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es nevelési évének 
rendjével, az indítható csoportok számával, az ellátandó órák számával, valamint a számított 
álláshelyek meghatározásával kapcsolatos elıterjesztést és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bek. c) pontja alapján az alábbi fenntartói döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es nevelési évére a fenntartásában 
mőködı oktatási intézményben indítható csoportok, az ellátandó órák és a számított 
álláshelyek számát a melléklet szerinti tartalommal, az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Kiszombori óvodaegységében:  
- a 2011/2012-es nevelési évben:    7 csoport indítható, ebbıl  
                          6 csoport (9 ó), 
                                                           1 csoport (11 ó),  
- az ellátandó órák száma:    411 
 SNI       21 
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs     8 
 
- az ehhez tartozó számított  
pedagógus álláshelyek száma:     14,4 fı, ebbıl 
      14,2 fı pedagógus  

        0,2 fı gyógypedagógus  (SNI) 
további foglalkoztatott  számított álláshely:   9,2 fı, ebbıl 
        7   fı dajka 
        2,2 fı egyéb 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs    0,2 fı 
 
Ferencszállási Tagóvoda  
- a 2011/2012-es nevelési évben:        1 vegyes csoport indítható (9 ó), 
- a tagóvoda által ellátandó órák száma:        57 
- az ehhez tartozó jóváhagyott  
   álláshelyek száma:            1,9 fı pedagógus 
                   1 fı dajka 
            2    fı egyéb 

 
Klárafalvi Tagóvoda           1 vegyes csoport indítható (9 ó), 
- a tagóvoda által ellátandó órák száma:       57  
- az ehhez tartozó jóváhagyott  
 álláshelyek száma:           1,9 fı pedagógus 

               1    fı dajka 
            2    fı egyéb 



 53

A határozatról értesül: 

- Jani János Ferencszállás polgármestere 
- Fekete József Klárafalva polgármestere 
- Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı 
- Polgármesteri Hivatal közgazdasági Csoport 
-     Irattár 
 
 
- A Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek támogatására kiírt pályázatok 
elbírálása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a P.Ü.V.B. határozatai a jegyzıkönyv 18. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek 
támogatására kiírt pályázatok elbírálása. A Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát. 
 
Gazsi Gábor képviselı, P.Ü.V.E.B. elnöke: Négy pályázó adta be pályázatát. A 
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 80.000,- Ft támogatást igényelt, 38.000,- 
Ft a javaslat, az Alapítvány a Mővészeti Nevelésért igényelt támogatása 400.000,- Ft, 
187.000,- Ft a javasolt összeg, a Sportkör 3 millió Ft-ot igényelt, 1.400.000,- Ft a javaslat, a 
Sporthorgász Egyesület 155.000,- Ft-ot igényelt, 75.000,- Ft a javasolt összeg.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az elıterjesztésben volt egy elírás, „6” társadalmi szervezet 
maradt benne, valójában „4”, illetve a pályázati kiírás társadalmi szervezetek és alapítványok 
részére szólt, ez a határozati javaslatban javításra kerül.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Vélemény, javaslat?  
 
Szirbik Imre képviselı: 2010-ben a Mozgáskorlátozottak Egyesülete 20.000,- Ft-ot kapott, 
most a négyszeresét igényli, javaslom továbbra is a 20.000,- Ft-ot. A Sporthorgász Egyesület 
tavaly 50.000,- Ft-ot kapott, idén is annyit javaslok. Ami marad, azt a Sportkör részére, az 
Alapítványnak nem javaslok támogatást.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A mővészeti iskola télen a főtésköltségek miatt támogatást kért 
volna, akkor megajánlottunk egy összeget  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem tudtuk odaadni, mert a szabályok szerint csak ezzel a 
pályázattal támogathatóak. Egyéb javaslat? Aki egyetért a Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesülete 38.000,- Ft összegő támogatásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 2 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesülete 20.000,- Ft összegő támogatásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal meghozta 171/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására kiírt 
pályázatok elbírálása – Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete – Kiszombori 
Csoport 
 
171/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszomboron 
mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról 
szóló elıterjesztést és - a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szabályaira figyelemmel, a Pénzügyi, Ügyrendi, 
Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság véleményére tekintettel - az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete – Kiszombori Csoport 
 (képviseli: Schreck Anna csoport vezetıje) 

6725 Szeged, Petıfi S. sgt. 75. 
 
pályázó társadalmi szervezet részére Kiszombor lakossága érdekében végzett 
tevékenységéhez 2011. évben támogatást biztosít 
 
     20.000,- Ft összegben 
 
tekintettel arra, hogy pályázata megfelel a felhívásban rögzített követelményeknek. 
 
A támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a nyertes pályázó Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatával szerzıdést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati 
célok. A szerzıdés aláírásának végsı határideje a jelen határozat kézhezvételétıl számított 15. 
nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elı, melynek határideje 2012. 
január 31. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a támogatás összegét az 
Önkormányzat költségvetésében eredeti elıirányzatként biztosítja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a nyertes pályázóval kötendı szerzıdés aláírására. 
 
Errıl értesítést kap: 

- Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete – Kiszombori Csoport 
   Schreck Anna csoport vezetıje 6725 Szeged, Petıfi S. sgt. 75.  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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Szegvári Ernıné polgármester: A bizottság az Alapítvány részére 187.000,- Ft-ot javasolt. 
Aki egyetért a 187.000,- Ft-tal, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület 2 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki azzal ért egyet, hogy 100.000,- Ft legyen a támogatás, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal meghozta 172/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására kiírt 
pályázatok elbírálása – Alapítvány a Mővészeti Nevelésért 
 
172/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszomboron 
mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról 
szóló elıterjesztést és - a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szabályaira figyelemmel, a Pénzügyi, Ügyrendi, 
Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság véleményére tekintettel - az alábbi 
döntést hozta: 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
 

Alapítvány a Mővészeti Nevelésért 
(képviseli: Kerekes Jánosné elnök) 

6900 Makó, Szent János tér 30. 
 

pályázó alapítvány részére Kiszombor lakossága érdekében végzett tevékenységéhez 2011. 
évben támogatást biztosít 
     100.000,- Ft összegben 
 

tekintettel arra, hogy pályázata megfelel a felhívásban rögzített követelményeknek. 
 

A támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a nyertes pályázó Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatával szerzıdést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati 
célok. A szerzıdés aláírásának végsı határideje a jelen határozat kézhezvételétıl számított 15. 
nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elı, melynek határideje 2012. 
január 31. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a támogatás összegét az 
Önkormányzat költségvetésében eredeti elıirányzatként biztosítja. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a nyertes pályázóval kötendı szerzıdés aláírására. 
 

Errıl értesítést kap: 

- Alapítvány a Mővészeti Nevelésért 
   Kerekes Jánosné elnök 6900 Makó, Szent János tér 30. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
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- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Sporthorgász Egyesület részére 75.000,- Ft-ot javasolt a 
bizottság. Aki egyetért a 75.000,- Ft összegő támogatással, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 2 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért az 50.000,- Ft összegő támogatással, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal meghozta 173/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására kiírt 
pályázatok elbírálása – Kiszombori Sporthorgász Egyesület 
 
173/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszomboron 
mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról 
szóló elıterjesztést és - a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szabályaira figyelemmel, a Pénzügyi, Ügyrendi, 
Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság véleményére tekintettel - az alábbi 
döntést hozta: 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
 

Kiszombori Sporthorgász Egyesület 
(képviseli: Miskolczi László titkár) 

6775 Kiszombor, Szegedi u. 13. 
 

pályázó társadalmi szervezet részére Kiszombor lakossága érdekében végzett 
tevékenységéhez 2011. évben támogatást biztosít 
     50.000,- Ft összegben 
 

tekintettel arra, hogy pályázata megfelel a felhívásban rögzített követelményeknek. 
 

A támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a nyertes pályázó Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatával szerzıdést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati 
célok. A szerzıdés aláírásának végsı határideje a jelen határozat kézhezvételétıl számított 15. 
nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elı, melynek határideje 2012. 
január 31. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a támogatás összegét az 
Önkormányzat költségvetésében eredeti elıirányzatként biztosítja. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a nyertes pályázóval kötendı szerzıdés aláírására. 
 

Errıl értesítést kap: 

- Kiszombori Sporthorgász Egyesület 
   Miskolczi László titkár Kiszombor, Szegedi u. 13.   
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- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: 1.400.000,- Ft volt a bizottság javaslata a Sportkör részére. 
Aki egyetért az 1.400.000,- Ft-tal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 2 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért az 1.530.000,- Ft összegő támogatással, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal meghozta 174/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására kiírt 
pályázatok elbírálása – Kiszombori Községi Sportkör 
 
174/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszomboron 
mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról 
szóló elıterjesztést és - a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szabályaira figyelemmel, a Pénzügyi, Ügyrendi, 
Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság véleményére tekintettel - az alábbi 
döntést hozta: 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
 

Kiszombori Községi Sportkör 
 (képviseli: Szabó József elnök) 
6775 Kiszombor, Óbébai u. 40. 

 

pályázó társadalmi szervezet részére Kiszombor lakossága érdekében végzett 
tevékenységéhez 2011. évben támogatást biztosít 
     1.530.000,- Ft összegben 
 

tekintettel arra, hogy pályázata megfelel a felhívásban rögzített követelményeknek. 
 

A támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a nyertes pályázó Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatával szerzıdést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati 
célok. A szerzıdés aláírásának végsı határideje a jelen határozat kézhezvételétıl számított 15. 
nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elı, melynek határideje 2012. 
január 31. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a támogatás összegét az 
Önkormányzat költségvetésében eredeti elıirányzatként biztosítja. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a nyertes pályázóval kötendı szerzıdés aláírására. 
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Errıl értesítést kap: 

- Kiszombori Községi Sportkör 
   Szabó József elnök 6775 Kiszombor, Óbébai u. 40.   
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati felhívás 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 19. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” címő pályázati felhívás. Javaslom a pályázat elıkészítését. Andó György 
átdolgozza burkolt csatornákra és beadja a módosítási kérelmet. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? Aki egyetért a pályázat elıkészítésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 175/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati 
felhívás 
 
175/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Helyi és 
térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati felhívás tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a Projektmentor 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (6795 Bordány, Toldy Ferenc u. 15. képviseli: Pásztor 
Gabriella ügyvezetı) a „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” 
pályázat elıkészítésével, és amennyiben a késıbbiek során a pályázat benyújtása mellett 
születne döntés, nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment feladataival a projekt 
elszámolható költségeinek arányában számított 2 %-nak megfelelı összegért. 
 
A határozatról értesül: 

- Projektmentor Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (6795 Bordány, Toldy Ferenc u. 15.) 
  (Pásztor Gabriella ügyvezetı) 
- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Vályogos-tó rekonstrukciós munkáival kapcsolatba hozható hibák kijavítása, pótlása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
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/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlatok a jegyzıkönyv 20. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Vályogos-tó rekonstrukciós munkáival kapcsolatba hozható 
hibák kijavítása, pótlása. A rekonstrukciós munkákat végzı Marosdömper Kft. tönkrement. 
Kértünk árajánlatokat a munkák elvégzésére, melyet a befizetett jótállási garancia terhére 
rendelnénk meg. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 176/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Vályogos-tó rekonstrukciós munkáival kapcsolatba hozható hibák kijavítása, pótlása 
 
176/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Vályogos-tó 
rekonstrukciós munkáival kapcsolatba hozható hibák kijavítása, pótlása tárgyú elıterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 91/2010.(IV. 8.) KNÖT. 
határozatában a „Horgásztó és környezetének megújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárásban a nyertes ajánlattevınek a Marosdömper Kft.-t (6723 Szeged, Római krt. 21.) 
(továbbiakban: Vállalkozó) állapította meg. 
A Kiszombor Vályogos-tó rekonstrukciós munkáinak idıközi garanciális felülvizsgálata során 
több garanciális hiányosság merült fel, mely hibák a rendeltetésszerő használatot közvetlen, 
illetve közvetve befolyásolják, ezért a Vállalkozónak jótállási kötelezettsége terhére 
gondoskodnia kellene azok kijavításáról, pótlásáról, melynek többszöri megkeresés ellenére 
sem tett eleget. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fentiekre figyelemmel 
megrendeli az önkormányzat tulajdonában lévı Kiszombor Vályogos-tó rekonstrukciós 
munkáival kapcsolatban felmerült garanciális hiányosságok elvégzését a FöldÉp Kft.-tıl 
(6728 Szeged, Külterület 4. képviselı: Fogarasi István ügyvezetı) – a mőszaki ellenır által 
javasolt - 722.280,- Ft + Áfa, bruttó 902.850,- Ft összegben. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget a Vállalkozóval kötött szerzıdés alapján a jótállási 
garancia terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- FöldÉp Kft. 6728 Szeged, Külterület 4. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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- Belvízrendezési, csapadékelvezetési munkákhoz átereszek beszerzése 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 21. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Belvízrendezési, csapadékelvezetési munkákhoz átereszek 
beszerzése. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért az átereszek vásárlásával, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 177/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Belvízrendezési, csapadékelvezetési munkákhoz átereszek beszerzése 
 
177/2011.(V. 31.) KNÖT h.  

HATÁROZAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
belvízrendezési, csapadékelvezetési munkákhoz átereszek beszerzése tárgyú elıterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a 
csapadékelvezetési, belvízrendezési munkák folytatása érdekében a 40 db Ø 30-as mérető 
áteresz megvásárlásával, szállítással és rakodással együtt - az árajánlatban meghatározott - 
bruttó 238.730,- Ft összegben. 
 
A Képviselı-testület az átereszek beszerzésének költségét bruttó 238.730,-Ft-ot az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék keret terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- LEADER-pályázatokkal kapcsolatos tanácsadói tevékenységre vonatkozó megbízási 
szerzıdések módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 22. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: LEADER-pályázatokkal kapcsolatos tanácsadói 
tevékenységre vonatkozó megbízási szerzıdések módosítása. Az EURO M-Érték Kft. nagyon 
sokat dolgozott a két anyagon. Az egyik még nincs elszámolva, mert nincs meg a vízjogi 
engedély, közben a szolgalmi joggal is gondok mutatkoznak.  
 
Bacsa György alpolgármester: A szolgalmi jogot megvásároljuk? A tulajdonosok kötelesek 
szolgalmi jogot adni a törvény szerint? 
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Szegvári Ernıné polgármester: Ha ezt végigvisszük, köteles. Közcélú a vízelvezetés.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ha ezért pénzt kérnek, akkor van valamilyen törvényes útja, 
hogy a vételárnak hány százalékát kell megfizetni?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A vételár 20 %-a körül. Tisztelt Képviselı-testület! Kérdés, 
észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 178/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: LEADER-pályázatokkal kapcsolatos tanácsadói tevékenységre vonatkozó megbízási 
szerzıdések módosítása 
 
178/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a LEADER-
pályázatokkal kapcsolatos tanácsadói tevékenységre vonatkozó megbízási szerzıdések 
módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 225/2010.(VII. 27.) KNÖT 
határozatával jóváhagyott „Mőemléképület felújítása Kiszombor fıterén”, valamint a 
„Horgásztó és környezetének megújítása” tárgyú pályázatok kifizetési kérelmeinek 
benyújtásához kapcsolódó tanácsadói tevékenység elvégzésével megbízott EURO M-Érték 
Kft.-vel (6722 Szeged, Mikszáth K. u. 17. képviseli: Szuda Zoltán ügyvezetı) megkötött 
megbízási szerzıdéseket a megbízási díjak vonatkozásában – az EURO M-Érték Kft. 
kezdeményezésére, jelentıs többlet feladataira tekintettel – akként módosítja, hogy a 
megbízási díjat szerzıdésenként: 150.000,- Ft+ÁFA - 150.000,- Ft+ÁFA, azaz a két 
megbízási szerzıdés tekintetében mindösszesen bruttó 375.000,- Ft összegben állapítja meg. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a fentiekkel kapcsolatos 
szerzıdésmódosító nyilatkozatok aláírására. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget a 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalékkeret 
terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- EURO M-Érték Kft. 6722 Szeged, Mikszáth K. u. 17.) 
  Szuda Zoltán ügyvezetı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- A Rónay-kastélyra vonatkozó értékbecslés megrendelése 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
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/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 23. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Rónay-kastélyra vonatkozó 
értékbecslés megrendelése. Az értékbecslés elkészülését követıen ülünk le újra tárgyalni 
alelnök urakkal. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A határozati javaslatban benne maradt, hogy 20 % az Áfa, azt 
javítani szükséges. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Javítani kell 25 %-ra.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Meg kellene határozni az összeget is, hogy legfeljebb 250.000,- Ft 
+ Áfa összegig bízza meg a szakértıt.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy legfeljebb 250.000,- Ft +Áfa 
összegig bízzuk meg a szakértıt az értékbecslés elkészítésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 179/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Rónay-kastélyra vonatkozó értékbecslés megrendelése 
 
179/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Rónay-
kastélyra vonatkozó értékbecslés megrendelése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévı Kiszombor, belterület 1446/2 hrsz. alatt elhelyezkedı Rónay-kastély 
mőemlék ingatlan késıbbi múzeumi, illetve levéltári logisztikai célú hasznosításával 
kapcsolatban – a mellékelt szakértıi vélemény készítésére vonatkozó ajánlat alapján - az 
értékbecslés elkészítésével a Regı Építési, Ingatlanforgalmi Szakértıi és Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-t (6753 Szeged, Kapu köz 7.  képv.: Sári János ügyvezetı igazgató) bízza meg 
legfeljebb 250.000,-Ft + ÁFA szakértıi díj ellenében.   

 
A Képviselı-testület az ingatlanforgalmi értékbecslés szakértıi díjának fedezetét a 2011. évi 
költségvetésben a tartalék terhére biztosítja.  
  
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a Rónay-kastélyra 
vonatkozó értékbecslés elkészítésével kapcsolatban a szakértıvel megkötendı szerzıdést írja 
alá és felkéri arra, hogy a szakértıi értékbecslésben meghatározottakról tájékoztassa a 
Képviselı-testületet soron következı rendes ülésén. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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- Kastélytorony lépcsıjének javítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlatok a jegyzıkönyv 24. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kastélytorony lépcsıjének javítása. Horváth Zoltán ajánlata a 
legolcsóbb. Vélemény, javaslat? Aki egyetért azzal, hogy Horváth Zoltántól rendeljük meg a 
munka elvégzését, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 180/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kastélytorony lépcsıjének javítása 
 
180/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kastélytorony 
lépcsıjének javítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a munka elvégzésével 
egyetért és megrendeli az önkormányzat tulajdonát képezı Kiszombor, Móricz u. 1-3. szám 
alatti Rónay-kastély kastélytornyában lévı lépcsı és lépcsıkorlát javítási, kiegészítési 
munkáit  

Horváth Zoltán egyéni vállalkozótól 
(cím: 6900 Makó, Gyöngy u. 19.) 

az árajánlatban meghatározott bruttó 63.000,- Ft összegben. 
 

A Képviselı-testület a Kastélytorony lépcsıje és lépcsıkorlátjának kijavítási és kiegészítési 
munkáinak költségeit bruttó 63.000,- Ft összegben az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegyek értékesítésébıl) terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- vállalkozó 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Kiszombor belterületén fanyesési munkálatok megrendelése 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlat a jegyzıkönyv 25. számú melléklete./ 
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Szegvári Ernıné polgármester: A következı döntési javaslat Kiszombor belterületén 
fanyesési munkálatok megrendelése. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 181/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor belterületén fanyesési munkálatok megrendelése 
 
181/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombor 
belterületén fanyesési munkálatok megrendelése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Kiszombor belterületén  
- az Óbébai utcai iskola területén és körülötte 16 db fa száradékolása, metszése, 
- a Rónay-kúria körül 10 db fa száradékolása, korona alakítása, 
- a játszótéren 7 db fa száradékolása, metszése  
fanyesési munkák elvégzésével egyetért és az összesen 33 db fa száradékolási, metszési, 
korona alakítási, az elhalt részek levágását és veszélymentesítését magába foglaló 
munkálatokat megrendeli a PIRO-MENT BT.–tıl (6913 Csanádpalota, Diófa u. 8.) az 
árajánlatban meghatározott  96.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 120.000,- Ft összegben. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésben a 
felhalmozási tartalék keret terhére (az önkormányzat tulajdonában lévı diszkont 
kincstárjegyek értékesítésébıl) biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- PIRO-MENT Bt.(6913 Csanádpalota, Diófa u. 8.) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Mártélyi üdülı festése és egyéb üzemelést érintı kérdések 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 26. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Mártélyi üdülı festése és egyéb üzemelést érintı 
kérdésekben is dönteni szükséges. A két szobának a meszelését és a tetı javítását javaslom. 
100.000,- Ft-ot kellene jóváhagyni a tetıjavításra és 50.000,- Ft-ot a két szoba meszelésére. 
Aki egyetért azzal, hogy a mártélyi üdülı festésére és tetıjavítására 150.000,- Ft-ot 
biztosítsunk, kérem, kézfeltartással jelezze. 



 65

A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 182/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Mártélyi üdülı festése és egyéb üzemelést érintı kérdések 
 
182/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte az 
önkormányzati tulajdonban lévı mártélyi üdülı festése és egyéb üzemelést érintı kérdésekrıl 
szóló elıterjesztést és ennek ismeretében az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévı mártélyi üdülı kültéri és beltéri festési, javítási munkáinak elvégzéséhez a 
munkaerıt és a szükséges anyagköltséget – a festéshez 50.000,-Ft, a tetıjavításhoz 100.000,-
Ft összeget, mindösszesen bruttó 150.000,- Ft összeget biztosítja. 
 
A Képviselı-testület a mártélyi üdülı festési, javítási munkái anyagköltségét, bruttó 150.000,- 
Ft összeget  az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont 
kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetıi 
álláshelyének betöltésére 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a pályázati felhívás a jegyzıkönyv 27. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény intézményvezetıi álláshelyének betöltésére.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az elızı kiírás-tervezethez képest annyi módosítás történt, hogy a 
szociális szakvizsga nem elınyt jelent, hanem pályázati feltételt. A pályázat elbírálásának 
határideje a pályázat benyújtási határidejének lejártát követı elsı képviselı-testületi ülés, a 
beadási határidı a Szociális Közlöny megjelenést követı 15 nap. Az elbírálás határidejének a 
szeptemberi testületi ülést kellene megjelölni. Ha október 1-tıl lehet betölteni az állást, akkor 
szeptemberben kellene dönteni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha szeptember végén dönt a testület, akkor nem tud munkát 
vállalni október 1-tıl, ha munkaviszonyban áll. Nem kellene csúsztatni a munkába állás 
idıpontját november 1-re? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Nem kell. Dönteni kellene abban, hogy melyik testületi ülésen 
bírálják el a beérkezett pályázatokat. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Két dolgot lehet változtatni: vagy augusztusban dönt a 
képviselı-testület, vagy november 1-tıl írjuk ki a foglalkoztatás kezdı idıpontját.  
 
Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı: Három megjelenési dátumot kell figyelembe venni, 
és el kell dönteni, melyikhez kötik. Augusztusi testületi ülést tartanám célszerőnek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a pályázati kiírással és azzal a kiegészítéssel, 
hogy az augusztusi soros testületi ülésen bíráljuk el a beérkezett pályázatokat, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 183/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetıi 
álláshelyének betöltésére 
 
183/2011.(V. 31.) KNÖT h.  

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény (6775 Kiszombor, Szegedi u. 2.) intézményvezetıi álláshelyének 
betöltésére a melléklet szerinti tartalmú pályázati felhívást jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak a Szociális 
Közlönyben, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a KSZK és az önkormányzat 
honlapján történı közzétételérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Errıl értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Döntés az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György 
Általános Iskolában” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat, a bontási jegyzıkönyv és az összegzés az ajánlatok elbírálásáról 
a jegyzıkönyv 28. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Döntés az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásban. Tisztelettel köszöntöm Dr. Szıllısi Béla urat! Kérem, tájékoztassa a képviselı-
testületet az eljárásról. 
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Hat cégtıl kértünk ajánlatot, négy cég küldött, 
ebbıl három érvényes egy érvénytelen. Az elsı döntése a képviselı-testületnek arra kellene 



 67

vonatkoznia, hogy 55.000,- Ft plusz összeget biztosít, mert akkor az opcióval együtt minden 
eszközt meg tudunk rendelni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 55.000,- Ft forrás kiegészítést 
biztosítsunk, hogy minden opciót be tudjunk szerezni, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 184/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Többletforrás biztosítása az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori 
Dózsa György Általános Iskolában” pályázatban meghatározottakon felül 

 
184/2011.(V. 31.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a többletforrás 
biztosítása az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában” tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” pályázatban 
meghatározottakon felül az iskola informatikai fejlesztéséhez 55.000,- Ft többletforrást 
biztosít az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalékkeret terhére. 
 
A határozatról értesül:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Három érvényes ajánlat érkezett: a Balázs Diák 
Kft.-tıl, Albacomp Zrt.-tıl és a TG Computer Bt-tıl. A legjobb ajánlatot a TG Computer Bt. 
adta, az összes opcióval együtt a rendelkezésre álló összeggel megegyezı az ajánlata. Az 
Almus Pater Zrt. ajánlata érvénytelen, errıl is külön kellene dönteni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Almus Pater ajánlata érvénytelen, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 185/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás – érvénytelen ajánlat 
 
185/2011.(V. 31.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint ajánlatkérı (a 
továbbiakban: ajánlatkérı) az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa 
György Általános Iskolában” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárással kapcsolatban – 
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figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) 
foglaltakra, valamint a Bíráló Bizottság javaslatára - az alábbiak szerint határoz: 
 
Az ajánlatkérı megállapítja, hogy az Almus Pater Zrt. (6726 Szeged, Fı fasor 121.) ajánlata a 
Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlatban szereplı hiányt a 
hiánypótlási felhívásban megadott határidıig nem pótolta, ezért az eljárásból kizárja.  
 
A határozatról értesül:  

- Ajánlattevık – eredményhirdetés útján 
- Dr. Szıllısi Béla hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Az opciós tételekkel együtt a TG 
Computer Bt. adta a legjobb ajánlatot. Aki egyet ért azzal, hogy a TG Computer Bt. a nyertes 
ajánlattevı, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 186/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Döntés az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György 
Általános Iskolában” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 
 
186/2011.(V. 31.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint ajánlatkérı (a 
továbbiakban: ajánlatkérı) az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa 
György Általános Iskolában” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárással kapcsolatban – 
figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) 
foglaltakra, valamint a Bíráló Bizottság javaslatára  -  az alábbiak szerint határoz: 
 
Az ajánlatkérı megállapítja, hogy az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori 
Dózsa György Általános Iskolában” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a 
nyertes ajánlattevı:  

TG Computer Bt. 
(képviseli: Siket Tibor) 

(cím: 6900 Makó, Csanád vezér tér 25.) 
 
tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívásra 4 ajánlat, azok közül 3 érvényes ajánlat 
érkezett és a beérkezett érvényes ajánlatok közül a TG Computer Bt. (6900 Makó, Csanád 
vezér tér 25.) által benyújtott ajánlat a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás az alábbiak 
szerint: 
- ajánlati ár 7.111.000,- Ft + Áfa, összesen 8.888.750,- Ft 
- opciók ajánlati ár (nettó) 
 interaktív tábla és projektor 810.000,- Ft 
 notebook           162.000,- Ft 
 alkalmazás-szerver            40.000,- Ft 
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 iskolai PC           165.000,- Ft 
opciók ajánlati ár mindösszesen: 1.177.000,- Ft + Áfa, összesen 1.471.250,- Ft 
 
- ajánlati ár + opciók ajánlati ár együtt: 7.111.000,- Ft + Áfa + 1.177.000,- Ft + Áfa, 
 

azaz a teljes ár 8.288.000,- + Áfa, mindösszesen 10.360.000,- Ft 
 
és megfelel a felhívásban rögzített tartalmi és formai követelményeknek.  
Tartalma az ajánlatkérı részérıl elfogadható és az ajánlattevı alkalmas a teljesítésre.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az opciós tételt le kívánta 
hívni.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az ajánlatok elbírálásáról 
szóló összegzést a határozat mellékletét képezı tartalommal elfogadja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a nyertes ajánlattevıvel kötendı szerzıdés aláírására. 
 
A határozatról értesül:  

- Ajánlattevık – eredményhirdetés útján 
- Dr. Szıllısi Béla hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztésének elırehaladása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az árajánlat a jegyzıkönyv 29. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérem Dr. Szıllısi Bélát, tájékoztassa a képviselı-testületet 
a Sportcsarnok felújításáról.  
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Két tételbıl áll egy pótmunka-csomag, amit be tud 
tervezni a kivitelezı, a tartalékkeret áll rendelkezésre forrásként. Ezért nem kell formálisan 
döntést hozni. A szellızıgép beépítésével 110 fı befogadó képességő a küzdıtér és mindkét 
irányból biztosítani kell a menekülési lehetıséget. Ahhoz, hogy menekülni tudjanak, lépcsıt 
kell építeni a szellızıgép mögött a lelátóhoz. A másik tétel abból adódik, hogy 2 m-rel 
szélesebb az épület, mint a tervrajzokon van. Kaptunk egy költségvetést, kiírtuk a tendert a 
tervek alapján, kiküldtük az ajánlattevıknek, hogy ellenırizzék le a tervek alapján. Elfogyott 
a szigetelıanyag, ezért vették észre.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tervezınek is le kellett volna mérnie, elkérte a régi terveket 
és arról dolgozott. A Sportcsarnok elırehaladási munkáiról tájékoztatta a mőszaki ellenır a 
testületet. Aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 187/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztésének elırehaladása 
 
187/2011.(V. 31.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sportcsarnok komplex 
energiatakarékossági fejlesztése elırehaladásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 
 
A határozatról értesül:  

- Dr. Szıllısi Béla mőszaki ellenır 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Példás Porta Bizottság létrehozása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 30. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Példás Porta Bizottság létrehozása. Képviselı-testületi 
tagokból kellene létrehozni a bizottságot. Ki vállalná? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Vállalom továbbra is. 
 
Szirbik Imre képviselı: Vállalom. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Vállalom.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy nem zárjuk ki a szavazásból az 
érintett képviselıket, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 188/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Személyes érintettség tudomásulvétele a Példás Porta Bizottság létrehozására 
vonatkozó döntéshozatal esetén 
 
188/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi Balázs 
Zoltán, Szekeres Krisztián és Szirbik Imre képviselıknek a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését, de az érintett képviselıket nem zárja ki a Példás Porta Bizottság 
létrehozására vonatkozó döntéshozatalból. 
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A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a Példás Porta Bizottság létrehozásával, Balázs 
Zoltán, Szekeres Krisztián és Szirbik Imre bizottsági tagokkal, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 189/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Példás Porta Bizottság létrehozása 
 
189/2011.(V. 31.) KNÖT h.  

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta 
a Példás Porta Bizottság létrehozása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „PÉLDÁS PORTA” cím 
odaítélésérıl szóló 18/1999. (IX. 13.) KKÖT rendelet 6. §-ában meghatározott feladatra 
bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság létszáma: 3 fı 
A bizottság tagjai: Balázs Zoltán képviselı, 
         Szekeres Krisztián képviselı, 
         Szirbik Imre képviselı. 
  
A bizottság a meghatározott feladat teljesítésével megszőnik.   
 
A képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a bizottság tagjainak 
felkérésére.  
 
A határozatról értesül: 

- Bizottság tagjai 
- Szegvári Ernıné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
/Gazsi Gábor képviselı távozott, így a képviselı-testület 6 fıvel folytatja munkáját./ 
 
- Tájékoztató a TEGYESZ átszervezési koncepciójáról 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a megkeresés a jegyzıkönyv 31. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztató a TEGYESZ átszervezési koncepcióról. Kérdés, 
észrevétel, vélemény? Aki tudomásul veszi a tájékoztatót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 190/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztató a TEGYESZ átszervezési koncepciójáról 
 
190/2011.(V. 31.) KNÖT h.  

HATÁROZAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és tudomásul 
veszi a Csongrád Megyei Közgyőlésnek a TEGYESZ átszervezési koncepciójáról szóló 
tájékoztatóját. 
 
A határozatról értesül: 

- Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyőlés Elnöke 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- Állásfoglalás a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézetet érintı 
normatíva elvonásáról 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
megkeresése és határozata a jegyzıkönyv 32. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Állásfoglalás a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-
Rendelıintézetet érintı normatíva elvonásáról. Kérdés, észrevétel, vélemény? Amennyiben 
nincs, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 191/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Állásfoglalás a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézetet érintı 
normatíva elvonásáról 
 
191/2011.(V. 31.) KNÖT h.  

HATÁROZAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az állásfoglalás 
a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézetet érintı normatíva elvonásáról szóló 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az általa képviselt lakosság 
érdekeit figyelembe véve kiemelkedıen fontosnak tartja, hogy számukra biztosított legyen az 
egészségügyi ellátás, a kórházi betegellátás ne sérüljön.  
 
Ismerve az önkormányzatok feladatellátási nehézségeit, tisztában van azzal, hogy minden 
fenntartónak át kell tekinteni az általa fenntartandó intézményrendszert és a szervezeti, 
mőködtetési kérdésekben törekedni kell a fenntartható megoldásra, de ezt önkormányzatunk 
csak úgy tudja elfogadni, ha ezzel a fenntartói döntéssel nem veszélyezteti a feladatellátást – 
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ebben az esetben a kórházi betegellátást - annak színvonalát és az intézménnyel szemben 
támasztott elvárásokat, az intézmény jövıképét intézkedéseivel kedvezıen befolyásolja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete átérzi a Csongrád Megyei 
Önkormányzat költségvetéssel összefüggıen meghozott, a feladatellátást, az 
intézményhálózatát érintı döntéseit, ugyanakkor önkormányzatunk a makói Dr. Diósszilágyi 
Sámuel Kórház-Rendelıintézet támogatási kölcsönének visszafizetése kérdésében Makó 
Város Önkormányzata állásfoglalásával ért egyet és ezúton kéri a Csongrád Megyei 
Önkormányzatot, hogy vizsgálja felül a döntését és a normatíva elvonással ne veszélyeztesse 
a térség lakóinak kórházi betegellátását, a kórházat ne hozza olyan helyzetbe, hogy az eddigi 
eredményeit fel kelljen adnia.  
 
A határozatról értesül: 

- Dr. Buzás Péter Makó Város Polgármestere 
- Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyőlés Elnöke 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- „A Szegedi Konzervgyár története 1940-2007” címő könyv támogatása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a kérelem a jegyzıkönyv 33. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A „Szegedi Konzervgyár története 1940-2007” címő könyv 
támogatása. Javaslom, hogy legalább kettı könyvet vásároljunk a könyvtár részére. 7.200,- Ft 
darabja. Egyéb javaslat? Aki egyetért azzal, hogy kettı könyvet vásároljon a könyvtár, kérem, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 192/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „A Szegedi Konzervgyár története 1940-2007” címő könyv támogatása 
 
192/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta „A Szegedi 
Konzervgyár története 1940-2007” címő könyv támogatása tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2 példányt kíván rendelni a 
Könyvtár részére „A Szegedi Konzervgyár története 1940-2007” címő könyvbıl, a vételár 
összegét (a könyv kiadójának honlapján feltüntetett ár: 7.200,-Ft/db, mindösszesen 14.400,- 
Ft) az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a könyvtár szakfeladat terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a helyi újságban megjelenhessen a könyv 
ismertetıje, illetve ahhoz, hogy a könyvet a település könyvtárában, bizományosi formában 
árusítani lehessen. 
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A határozatról értesül: 

- Dr. Darázs Sándor 6725 Szeged, Lendvai u. 11/C. 
- Vígh Krisztina könyvtáros 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévı (volt „Megéri”) üzlet 
bérlete 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 34. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben 
lévı üzlet bérlete. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 193/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévı (volt „Megéri”) 

üzlethelyiség pályázati eljárás keretében bérbeadás útján történı hasznosítása 
 

193/2011.(V. 31.) KNÖT h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. február 28. napjával 
megüresedett önkormányzati tulajdonú, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti 
épületben lévı 36 m2 nagyságú üzlethelyiség további hasznosítására, a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 29.) 
KKÖT rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak, és a 32/2011. (I. 25.) KNÖT 
határozatban megállapított (551,- Ft/m2 + ÁFA) mérték alapján, 24.795,- Ft bérleti díj, mint 
alapár figyelembe vételével, pályázat útján dönt. 
 
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált 
magasabb áron pályázhat. 
A nyilvános pályáztatást követıen a legjobb ajánlattevı kiválasztása a Képviselı-testület 
2011. júniusi soros ülésén történik. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a pályázati felhívás 
közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Errıl értesítést kap:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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- Forrai Bt. kérelme 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 35. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Forrai Bt. kérelme. Kérdés, észrevétel, vélemény? 
Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 194/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Forrai Bt. kérelme 
 
194/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Forrai Bt. 
kérelme tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képezı, Rónay-kastély (6775 Kiszombor, Móricz Zs. u. 1-3.) udvarát rakodás céljára 2011. 
június 6. napjától 2011. június 20. napjáig, naponta reggel 05.00 órától 08.00 óráig a 
rakodás lebonyolítása céljára bérbe adja a Forrai Bt. (Kiszombor, Deák F. u. 21/A. képviselı: 
Forrai Sándorné ügyvezetı) részére bruttó 10.000,- Ft összeg ellenében. A bérbeadás azzal a 
kikötéssel történhet, hogy a felvásárlás az épület már meglévı hasznosítását nem 
akadályozhatja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a bérleti szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Forrai Sándorné ügyvezetı Forrai Bt. Kiszombor, Deák F. u. 21/A. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Közterületi vendéglátó terasz létesítése 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a vázlatrajz a jegyzıkönyv 36. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Közterületi vendéglátó terasz létesítése. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Betonalapra helyezi a fa alapot, erre tetıt nem épít, napernyıt 
tesz az asztalok fölé.  
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Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı: Közvetlen az árok partján lenne, mindenképpen 
korlátot kell elhelyeznie a megvalósításkor, a padot át kellene helyeznie, illetve a növényzetet 
nyesni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés? Aki egyetért a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 3 igen és 3 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ne járuljunk hozzá a terasz 
kialakításához, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 3 igen és 3 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A szavazást egy alkalommal megismételhetjük. Ismét 
felteszem döntésre a kérdést, aki egyetért a tulajdonosi hozzájárulás megadásával, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 5 igen és 1 nem szavazattal meghozta 195/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Közterületi vendéglátó terasz létesítése 
 
195/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Szınyi Rudolf 
egyéni vállalkozó kérelmét - miszerint az általa üzemeltetett „Infúzió” sörözı (6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 5.) elıtti területen 20 m2 területő (a környezetbe illı 
szerkezettel és anyagból készítve, olyan formában, hogy az bármikor elbontható lenne és az 
eredeti utcakép visszaállíthatóvá válna) teraszt kíván kialakítani -  és az alábbi döntést hozta: 
  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Szınyi Rudolf egyéni 
vállalkozó, mint az „Infúzió” Sörözı üzemeltetıje azon kéréséhez, hogy a Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi utca 5. számú ingatlan elıtti közterületen saját költségén vendéglátó teraszt 
létesíthessen, tulajdonosi hozzájárulását adja az alábbi feltételek mellett:  

- a teraszt a bejárattal szemben állva, annak jobb oldalára esı részén, a zöld területen, a 
járda mellett 20 m2 nagyságban lehet kialakítani, 

- a teraszon felépítmény (tetı) nem létesíthetı, csak asztalokhoz rögzített árnyékoló 
ernyı, napernyı helyezhetı el,  

- a teraszt csapadékvízelvezetı-rendszer felıli részén korláttal kell ellátni, 
- a járdát a terasz mőködtetése során vendéglátó-ipari tevékenységre nem veheti 

igénybe, csak átjárásra, 
- a terasz megszőnése esetén az eredeti állapot visszaállítása a kérelmezıt terheli (az 

eredeti állapot magába foglalja a pad visszahelyezését, korlát elbontását, a talaj olyan 
kialakítását, hogy az a növényzet újra telepítésére alkalmas legyen),  

- a terület igénybevétele elıtt külön eljárás keretén belül, közterület-használati 
engedélyt (éves) kell kérni, a létesítés csak ennek birtokában kezdhetı meg.    

 
A Képviselı-testület tájékoztatja a kérelmezıt, hogy a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos hatáskörét Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
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közterület használat rendjérıl szóló 3/2005.(I. 25.) KKÖT rendeletének 3. § (1) bekezdése 
alapján a polgármesterre ruházta át. 
 
A határozatról értesül: 

-     Szınyi Rudolf egyéni vállalkozó   
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ne járuljunk hozzá a külterületi 
terasz létesítéséhez, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 1 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
 
- Dömösi Zsolt és Szilágyi Emese telekvásárlási kérelme 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a nem hiteles tulajdoni lapok a jegyzıkönyv 37. számú 
melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Dömösi Zsolt és Szilágyi Emese telekvásárlási kérelme. Ha 
el kívánja adni a képviselı-testület, akkor pályázatot kell kiírni. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az alapvetı kérdés, hogy a testület az eddigi mezıgazdasági 
hasznosításban kiadott földjeit meg kívánja-e pályáztatni, hogy azok beépítésre kerüljenek. A 
kérelmezık nem tudják, hogy beépítési kötelezettségük keletkezne.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztatni kellene a kérelmezıket, hogy amennyiben a 
képviselı-testület el kívánja adni a területet, akkor elıtte pályáztatási eljárással kell 
meghirdetnie, ahol a bérlınek elıvásárlási joga van, illetve négyéves beépítési 
kötelezettséggel bír, ha ilyen szándékuk van, szíveskedjenek újra beadni a kérelmüket, aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 196/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Dömösi Zsolt és Szilágyi Emese telekvásárlási kérelme 
 
196/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Dömösi Zsolt 
és Szilágyi Emese telekvásárlás iránti kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tájékoztatja a kérelmezıket 
arról, hogy az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
7/2006.(II. 28.) KKÖT rendeletének 5-6. §-a alapján – meghatározott értékhatár felett – 
vagyont értékesíteni versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevı részére lehet, a 7. §-ban 
meghatározottak szerint megállapított érték alapján. 
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Fentiekre tekintettel értékesítési szándék esetén elıször szükséges az ingatlan forgalmi 
értékének értékbecslı szakértı általi meghatározása, illetve a szükséges pályázati eljárás 
lefolytatása. 
 
A fentieknek megfelelıen értékesített ingatlant beépítési kötelezettség terheli, melyet a 
tulajdonosnak 4 éven belül kell teljesítenie. 
 
A Képviselı-testület felkéri a kérelmezıket, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a fenti 
jogszabályi feltételek megismerését követıen is igényt tartanak-e az általuk bérelt ingatlanok 
tulajdonjogára. 
 
A határozatról értesül: 

- Dömösi Zsolt Kiszombor, Táncsics M. u. 4. 
- Szilágyi Emese Kiszombor, Táncsics M. u. 4.  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
- Felügyelı Bizottsági tagsághoz hozzájárulás 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/A határozati javaslat a jegyzıkönyv 38. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Felügyelı Bizottsági tagsághoz hozzájárulás. A Makó-
Térségi Víziközmő Kft. Felügyelı Bizottságába beválasztottak. Érintettségemet jelentem be, 
kérem, zárjanak ki a szavazásból. Aki egyetért azzal, hogy a polgármester kizárásra kerül a 
döntéshozatalból, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 197/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármester kizárása a szavazásból érintettség miatt 
 
197/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Szegvári Ernıné 
polgármestert saját kérésére, személyes érintettségének bejelentésére tekintettel, a 
polgármester Makó-Térségi Víziközmő Kft. Felügyelı Bizottsági tagságához hozzájárulásra 
vonatkozó döntéshozatalából kizárja.  
 
A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
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Szegvári Ernıné polgármester: Aki hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester Felügyelı 
Bizottsági tag legyen, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 198/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Szegvári Ernıné polgármester Felügyelı Bizottsági tagságához hozzájárulás 
 
198/2011.(V. 31.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) pontjára figyelemmel – tekintettel 
arra, hogy a fıállású polgármester a képviselı-testület hozzájárulása nélkül nem lehet 
gazdasági társaság felügyelı bizottságának tagja - hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Ernıné 
polgármester a Makó-Térségi Víziközmő Kft. (6900 Makó, Lonovics sgt. 24.) Felügyelıi 
Bizottságának tagja legyen. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 

 
 
- Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011.(II.23.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a rendelettervezet, az elızetes hatásvizsgálati lap és az indokolás a jegyzıkönyv 39. 
számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása. Van-e kiegészítés az írásos anyaghoz? 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: A szöveges elıterjesztésben benne 
van, hogy a pénzmaradvány összege csökkent 156.000,- Ft-tal, a rendelettervezetbıl ez 
kimaradt, de a kiadási oldalon szerepel, csak a bevételi oldalon nem. Az 1. § kiegészül azzal, 
hogy elızı évi pénzmaradvány összege csökken 156.000,- Ft-tal, így a költségvetési fıösszeg 
633.061.000,- Ft-ra változik.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki elfogadja a költségvetési 
rendelet módosítását az elhangzott módosításokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal megalkotta 13/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
13/2011.(VI. 1.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011.(II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gazdálkodási feladatkörében 
eljárva a következıket rendeli el: 

1. § 
 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
Pénzeszköz átvétel önkormányzati költségvetési szervtıl nı        892 e Ft 
Központosított elıirányzat nı         3.196 e Ft 
Elızı évi pénzmaradvány csökken            156 e Ft 
 
Így a költségvetési fıösszeg 633.061 e Ft-ra változik. 
 

2. § 
 
Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
I. Cím Óvoda kiadási elıirányzata nı        2.437 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı           1.931 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı   299 e Ft 
  dologi kiadás nı               207 e Ft 
 
II. Cím Iskola kiadási elıirányzata nı        4.162 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı           3.282 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken             523 e Ft 
  dologi kiadás nı               357 e Ft 
 
Engedélyezett létszám változik: 
   fıfoglalkozás csökken 1 fı 
   részfoglalkozás nı  2 fı 
 
III. Cím EESZI kiadási elıirányzata változik 
 
1. alcím ÖNO kiadási elıirányzata nı           972 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı    360 e Ft 
  dologi kiadás nı                612 e Ft 
 
2. alcím Bölcsıde kiadási elıirányzata nı           956 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı      396 e Ft 
  dologi kiadás nı                  560 e Ft 
 
 
3. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási elıirányzata nı            136 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı      108 e Ft 
  dologi kiadás nı                    28 e Ft 
 
4. alcím Védınıi szolgálat kiadási elıirányzata nı             135 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı      108 e Ft 
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  dologi kiadás nı                    27 e Ft 
 
5. alcím Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási ei. nı           605 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı       145 e Ft 
  dologi kiadás nı                   460 e Ft 
 

3. § 
 
Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
IV. Cím Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzata nı         3.750 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı    2.739 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı      624 e Ft 
  dologi kiadás nı                  378 e Ft 
 
V. Cím Mővelıdési Ház kiadási elıirányzata nı             136 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı   108 e Ft 
  dologi kiadás nı                 29 e Ft 
 
VI. Cím Könyvtár kiadási elıirányzata nı              800 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı   108 e Ft 
  dologi kiadás nı               692 e Ft 
 
VIII. Cím Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás kiadási elıirányzata nı         136 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı   108 e Ft 
  dologi kiadás nı      28 e Ft 
 
XII. Cím Város és községgazdálkodás kiadási elıirányzata nı       3.196 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás nı             3.196 e Ft 
 
XVII. Cím Óvodai, iskola közétkeztetés kiadási elıirányzata nı          268 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı   214 e Ft 
  dologi kiadás nı      54 e Ft 
 

4. § 
 
Az R. 3/3. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
XXV. Cím Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkorm. kiad. ei. nı         114 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás nı       114 e Ft 
 

5. § 
 
Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
XX. Cím Pénzeszközátadás változik 
 
2. Önkormányzati költségvetési szervnek nı       276 e Ft 
ebbıl Klárafalva Község Önkormányzata      276 e Ft 
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6. § 
 

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
Tartalék feladatonkénti megosztása változik: 
 

1. Céltartalék csökken        
 ebbıl intézmények 2010. évi pénzm. rend. csökken    13.990 e Ft 

          bérlakások lakbér bevétele csökken           157 e Ft 
 

7. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba.  
 

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

 
 
- Rendezvényismertetı 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 40. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Rendezvényismertetı. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki 
elfogadja a rendezvényismertetıt, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 199/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Rendezvényismertetı 
 

199/2011.(V. 31.) KNÖT. h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
rendezvényismertetı tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul vette a 2011. 
június 24-én megrendezésre kerülı Szent Iván-éji tőzugrás nevő hagyományırzı rendezvény 
részletes programtervérıl szóló tájékoztatást. 
 
A határozatról értesül: 

- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- Tájékoztatás a Kiszombori Nyári Fesztivál kezdetérıl 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
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/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 41. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztatás a Kiszombori Nyári Fesztivál kezdetérıl. Aki 
elfogadja a tájékoztatást, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 200/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztatás a Kiszombori Nyári Fesztivál kezdetérıl 
 

200/2011.(V. 31.) KNÖT. h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a tájékoztatás a 
Kiszombori Nyári Fesztivál kezdetérıl tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és elfogadta a 
Kiszombori Nyári Fesztivál kezdetérıl szóló tájékoztatást, az idei év nyári programjait 
fesztiváli keretbe foglaló rendezvény elkészült arculati anyagait, a település honlapjára 
felkerülı részletes programleírást, a rendezvénysorozatot ismertetı hirdetést és plakátot, a 
programokat felvonultató meghívót. 
 
A határozatról értesül: 

- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- Tájékoztatás rendezvényrıl 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 42. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztatás rendezvényrıl.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A képviselı-testület 170.000,- Ft-ot határozott meg a nyári fesztivál 
programsorozat hirdetési költségére. A Makói Mozaik és a Rádió 88 a komplett fesztivált 
támogatja. A Makói Mozaik plakátokat, szóróanyagokat fog nagyon jutányos áron készíteni. 
Ezen kívül a Rádió 88 vállalta, hogy mindegyik rendezvényrıl külön spotot csinál, felteszi a 
saját honlapjára és minden rendezvényt külön-külön hirdetni fog. A Közösségi Nap a tervek 
szerint egy gyorsasági kerékpárverseny célállomása lesz. A Rádió 88 ki fog települni és 3 órás 
kívánságmősort fog sugározni. Ebbıl a szőkös keretbıl nagyon sok mindent sikerült 
összehozni. Plusz még minden szervezı saját magát is próbálja hirdetni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja a rendezvényrıl szóló tájékoztatást, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 201/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztatás rendezvényrıl 
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201/2011.(V. 31.) KNÖT. h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a tájékoztatás 
rendezvényrıl - a kukorica útvesztı-fesztiválról - tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és tudomásul 
vette a  kukorica útvesztı-fesztivál rendezvény programjáról szóló tájékoztatást. 
 
A határozatról értesül: 

- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Borsi Sándor készített egy nagyon szép címert, amit a hivatal 
kapujánál el lehetne helyezni. Augusztus 20-ai ünnepségen kellene felavatni. Egyéb javaslat? 
Aki egyetért azzal, hogy augusztus 20-án legyen a címeravatás, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 202/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Borsi Sándor mővésztanár által készített Kiszombor címer elhelyezése 
 
202/2011.(V. 31.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és egyetértett 
azzal az elıterjesztéssel, hogy Borsi Sándor mővésztanár által készített Kiszombor címer 
ünnepélyes keretek között, az augusztus 20-i rendezvény során kerüljön elhelyezésre 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén. 
 
A határozatról értesül: 

-     Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- Árajánlat kérés rendezvénysátor beszerzésére 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 43. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Árajánlat kérés rendezvénysátor beszerzésére. Kérdés, 
észrevétel, vélemény?  
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Balázs Zoltán képviselı: A mai napon kb. kiosztottunk 1,5 millió Ft-ot. Mibıl fogjuk 
finanszírozni?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A tartalékkeret terhére osztottuk ki, a Vályogos-tóra 
vonatkozó összeg a jótállási garanciából kerül kifizetésre. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ezek a tételek nagyon fontosak, meg is szavaztam. Csak pár 
hónappal ezelıtt elhangzott, hogy felelıtlenül költünk pénzeket.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A felelıtlenség az, hogy mire költjük. Fontos, hogy a 
kerékpárútra pályázatot tudjunk beadni, úgy gondolom, van annyi kincstárjegy állományunk, 
ha nem terveztetjük meg, akkor nem tudjuk beadni. Átereszeket muszáj megvásárolni, 
150.000,- Ft-ot határoztunk meg. A mártélyi üdülı tetırészét meg kell csinálni, ki kell 
meszelni két szobát, különben romlik az állapota. Le kell nyesni a fákat, mert ha nem 
nyessük, akkor gyakorlatilag veszélyeztetjük a gyerekeket, lakosokat. Nem hiszem, hogy 
olyan döntést hoztunk volna, ami miatt lelkiismeret-furdalásunknak kellene lenni. Az óvoda 
esetében ma egy nagyvonalú döntést hoztunk. Hoztunk még döntést arról, hogy nem lesz 
nyári napközi, nyári gyermekétkeztetés, az iskolánál elvontunk egy létszámot.  
 
Szirbik Imre képviselı: Értem, amit képviselı úr mond, mert azt mondjuk, hogy nincs, akkor 
utána, ha mégis nagyon kell, mert a tetıt kell például javítani, akkor mégis van.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezeket a dolgokat muszáj kezelni. Próbáltuk támogatni a 
sport- és civilszervezeteket, 1.700.000,- Ft-tal tudtuk.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Fontosnak tartom ezeket a dolgokat, nem az a baj, hogy mire 
költjük, hanem egyszer megkaptuk, hogy nincs pénz, semmire nincs pénz, most kiosztottunk 
kb. 1,5 millió Ft-ot. Tudom, hogy kell és meg kell csinálni, de mi sem vagyunk felelıtlenek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most is azt mondom, hogy ez a két dolog nincs kvalitásban, 
nincs a falunapok és nincs a község értékmegırzése, a vagyonról gondoskodni szükséges.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ebben maximálisan igaza van. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szerintem oda is volt írva a határozati javaslatokban, hogy a 
diszkont kincstárjegyek terhére. Térjünk vissza a sátor beszerzéshez, LEADER-pályázati 
forrásból történne. Aki egyetért, hogy a 4 cégtıl kérjünk árajánlatot sátor beszerzéséhez, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 203/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Rendezvénysátor beszerzésére árajánlatok kérése 
 
203/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az árajánlat 
kérés rendezvénysátor beszerzésére tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásokra 
kiírt „Szabadtéri rendezvények tárgyi eszközbeszerzése és szabadtéri színpadok kialakítása” 
felhívására benyújtott „A Kiszombori mikrotérség rendezvénysátor beszerzése” címő 
pályázata támogatásban részesült. 
 
A Képviselı-testület a rendezvénysátor beszerzésére vonatkozóan az alábbi cégektıl kér 
árajánlatot: 

- Mőszaki Konfekció Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai u. 14.), 
- RÖDER GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (6900 Makó,  
   Széchenyi tér 21-23.), 
- M-Ponyva Stúdió Bt. (8600 Siófok, Bajcsy Zs. u. 212.), 
- D-D Tex Bt. (6722 Deszk, Tisza u. 14.). 

 
A határozatról értesül: 

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

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 
 

 


