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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19. 
napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
 
 
NAPIREND: 
Döntési javaslat. 
 – a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme. 

Elıadó: Szegvári Ernıné 
        polgármester  
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1/2012.  Napirend elfogadása       4. 

 
2/2012.  Hozzászólási jog biztosítása     5. 
 
3/2012.  Tulajdonosi hozzájárulás a 05531/2 hrsz-ú út 
  használathoz öntözési beruházási pályázatához  6. 
 
4/2012.  Tulajdonosi hozzájárulás a 05531/3 hrsz-ú út  
  használathoz öntözési beruházási pályázatához  7. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19. 
napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Börcsökné 
Balázs Márta képviselı, Gazsi Gábor képviselı, Szekeres Krisztián képviselı, Szirbik Imre 
képviselı 
 
Összesen: 6 fı 
 
Igazoltan távol: Balázs Zoltán képviselı 
 

Összesen: 1 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı, Kótai Csaba GKI 
Kft. képviselıje, Martonosi Imre GKI Kft. képviselıje, Gábor Vilmos építésügyi elıadó 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait! Jegyzı úr 
távollétében Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı fogja a feladatot ellátni. Megállapítom, 
hogy a képviselı-testület határozatképes számban jelen van, az ülést megnyitom. Javaslatot 
teszek a napirendre, a meghívó alapján. Van-e más javaslat? Aki egyetért a napirenddel, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 1/2012. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
1/2012.(I. 19.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. január 19-i 
rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND: 
1. Döntési javaslat. 
 – a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 

1. Napirend 
Döntési javaslat. 
 – A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme. 
Elıadók: Szegvári Ernıné           Dr. Suba Rita 

     polgármester    igazgatási csoportvezetı 
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/Az elıterjesztés és a határozati javaslat és a térkép a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A napirend kapcsán az elsı javaslatom az lenne, hogy 
döntsünk arról, hogy a jelen lévı Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. képviselıinek 
Kótai Csaba és Martonosi Imre részére hozzászólási jogot biztosítunk. Aki egyetért a 
hozzászólási jog biztosításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 2/2012. számú határozatát. 
 
Tárgy: Hozzászólási jog biztosítása 
 
2/2012.(I. 19.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 6.) KNÖT 
rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a képviselı-testület egyedi döntéssel – egyszerő 
szótöbbséggel – hozzászólási jogot adhat a képviselı-testület ülésén megjelent személynek.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fentiekre figyelemmel 
hozzászólási jogot adott a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. képviselıinek Kótai 
Csaba és Martonosi Imre részére a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosi 
hozzájárulás iránti kérelme tárgyú elıterjesztés megtárgyalása során. 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A rendkívüli testületi ülést az indokolt, hogy a Gabonakutató 
Nonprofit Közhasznú Kft. pályázott és jelenleg hiánypótlási szakaszban van a pályázat, január 
22-én lejár a hiánypótlási határidı. Átadom a szót Gábor Vilmosnak, tájékoztassa a képviselı-
testületet. 
 
Gábor Vilmos építésügyi elıadó: A területet az Óbébai utcán a román határ felé, a 
szivattyúval által lévı úton tudjuk megközelíteni, ahol is a locsoló-berendezés haladna át. A 
térkép szerint két önkormányzati utat érintene, a kérelemben csak egy van szerepeltetve. A 
javaslatban az szerepel, hogy 5 évre adná az önkormányzat a hozzájárulását május 1-tıl 
szeptember 30-ig terjedı idıszakra, addig lehetne igénybe venni. Ha az úton jár a locsoló-
berendezés, akkor 4-5 óra idıtartamig járhatatlan lesz az út, van egy másik út, aminek szintén 
fel van tüntetve a testületi anyagban a helyrajziszáma. Az elızetes megbeszélés alapján a Kft. 
ennek az útnak a karbantartását vállalná, hogy addig azon lehessen közlekedni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az érintett földtulajdonosok is megadták a hozzájárulásukat. 
 
Kótai Csaba GKI Kft. képviselıje: Ha megvalósul ez a beruházás, akkor úgy történik, ha a 
gazdák kérnek vizet adunk, amikor odaérünk, megöntözünk a gazdák földjeit is, ha valami 
oknál fogva nem szükséges, akkor tudjuk szakaszolni is. Minden gazda adott hozzájáruló 
nyilatkozatot is.  
 



 6 

Martonosi Imre GKI Kft. képviselıje: A lakosságot errıl tájékoztatni fogjuk, nagy kárt ez 
nem jelent, hanem elınyére válik a beruházónak is, ez társberuházásként mőködik, az öntözött 
terület kihasználtsága is jobb lesz.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés?  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Gondolom, ez az MVH-hoz benyújtott ÚMVP-s pályázat. Az 
eljárásrendet szabályozó végrehajtási rendelet alapján úgy szól a tulajdonosi hozzájárulásra 
szóló rendelkezés, hogy az után követési idıszakra kell rendelkezni, ami azt jelenti, hogy a 
nyertes határozat kézhezvételétıl követıen alapvetıen 6 év, a III-as, IV-es tengelyek esetében 
van 5 év. Azt nem lehet tudni, hogy a pályázati folyamat mikor záródik le, mert onnantól 
számított az után követési idıszak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Általában 5 év a használatba vételtıl. Ezt elkerüljük, 
javaslom, 8 évre adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást. Külön kellene dönteni a két 
helyrajziszám vonatkozásában. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a tulajdonosi 
hozzájárulás megadásával 8 évre a 05531/2 hrsz.-ú úttal kapcsolatban, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 3/2012. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a 05531/2 hrsz-ú út használathoz öntözési beruházási 
pályázatához 
 
3/2012.(I. 19.) KNÖT. h. 
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Gabonakutató 
Nonprofit Közhasznú Kft. (6720 Szeged, Alsó Kikötı sor 9. ) kérelmezı által benyújtott 
öntözési beruházási pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás a 05531/2 hrsz-ú területeket érintı 
út használathoz tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulását 
adja a kérelemben foglaltakat figyelembe véve a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. 
(6720 Szeged, Alsó Kikötı sor 9. ), mint kérelmezı által benyújtandó öntözési beruházás 
pályázathoz a 05531/2 hrsz-ú „közút” megnevezéső területet érintıen az út használathoz a 
támogatási határozat közlésétıl számított 8 évre - évente május 1-tıl szeptember 30-ig tartó 
idıszakban napi legfeljebb 5 óra idıtartamra és az öntözést követı legfeljebb 5 óra száradási 
idıtartamra - azzal a feltétellel, hogy a létesítendı öntözési mőtárgy az út forgalmát és 
használhatóságát csak a megadott áthaladási és száradási idıintervallumban akadályozza, a 
használat során az utak eredeti állapota nem sérül, illetve amennyiben igen, akkor azt köteles 
visszaállítani, valamint a továbbiakban az érintett út rendeltetésszerő használatnak megfelelı 
állapotban tartani. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás megadásának további feltétele, hogy a kérelmezı Gabonakutató 
Nonprofit Közhasznú Kft. a környéken lévı mezıgazdasági területek megközelítéséhez a 
szintén önkormányzati tulajdonában lévı 05542/1 hrsz-ú út karbantartását vállalja. 
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Errıl értesítést kap: 
- Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. 6720 Szeged, Alsó Kikötı sor 9.  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a 05531/3 hrsz-ú út vonatkozásában a 
tulajdonosi hozzájárulás megadásával 8 évre, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 4/2012. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a 05531/3 hrsz-ú út használathoz öntözési beruházási 
pályázatához 
 
4/2012.(I. 19.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Gabonakutató 
Nonprofit Közhasznú Kft. (6720 Szeged, Alsó Kikötı sor 9. ) kérelmezı által benyújtott 
öntözési beruházási pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás a 05531/2 hrsz-ú területeket érintı 
út használathoz tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulását 
adja a kérelemben foglaltakat figyelembe véve a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. 
(6720 Szeged, Alsó Kikötı sor 9. ), mint kérelmezı által benyújtandó öntözési beruházás 
pályázathoz a 05531/3 hrsz-ú „közút” megnevezéső területet érintıen az út használathoz a 
támogatási határozat közlésétıl számított 8 évre - évente május 1-tıl szeptember 30-ig tartó 
idıszakban napi legfeljebb 5 óra idıtartamra és az öntözést követı legfeljebb 5 óra száradási 
idıtartamra - azzal a feltétellel, hogy a létesítendı öntözési mőtárgy az út forgalmát és 
használhatóságát csak a megadott áthaladási és száradási idıintervallumban akadályozza, a 
használat során az utak eredeti állapota nem sérül, illetve amennyiben igen, akkor azt köteles 
visszaállítani, valamint a továbbiakban az érintett út rendeltetésszerő használatnak megfelelı 
állapotban tartani. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás megadásának további feltétele, hogy a kérelmezı Gabonakutató 
Nonprofit Közhasznú Kft. a környéken lévı mezıgazdasági területek megközelítéséhez a 
szintén önkormányzati tulajdonában lévı 05542/1 hrsz-ú út karbantartását vállalja. 
 
Errıl értesítést kap: 
- Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. 6720 Szeged, Alsó Kikötı sor 9.  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Köszönöm a megjelenést, a mai 
rendkívüli testületi ülést bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester       jegyzı távollétében: 
 
 
                Dr. Suba Rita 
         igazgatási csoportvezetı 
 


