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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 5. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 5. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán, 
Börcsökné Balázs Márta, Gazsi Gábor, Szekeres Krisztián, Szirbik Imre 
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Palicz András 
kapitányságvezetı, Gachályi Béla hivatalvezetı, Dr. Nádasdi Tamás bőnőgyi osztályvezetı, 
Mózes János mb. ırsparancsnok, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı, Dr. 
Suba Rita igazgatási csoportvezetı, Gábor Vilmos építésügyi elıadó, Nagy Lırinc 
mővelıdésszervezı 
 
 
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 napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 87/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
87/2011.(IV. 5.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. április 5-i soros 
nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. A Rendırség tájékoztatója a településen végzett tevékenységükrıl.  
2. Polgármesteri jelentés. 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági  
    Programjáról. 
4. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
Zárt ülés 
5. Döntési javaslatok.  
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
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1. Napirend 
- A Rendırség tájékoztatója a településen végzett tevékenységükrıl. 
Elıadók: Palicz András     Mózes János 
    r. alezredes     r. százados 
    rendırségi fıtanácsos    mb. ırsparancsnok 
    kapitányságvezetı Makó   Kiszombori Rendırırs 
 
/A beszámoló a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elsı napirendi pontunk a Rendırség tájékoztatója a 
településen végzett tevékenységükrıl. Nagy tisztelettel köszöntöm Palicz András rendır 
alezredes urat, kapitányságvezetıt Makóról, Gachályi Béla rendır alezredes urat, a Csongrád 
Megyei Rendır-fıkapitányság hivatalvezetıjét, Dr. Nádasdi Tamás urat a Makói 
Rendırkapitányság Bőnügyi Osztályvezetıjét, és Mózes János rendır századost, megbízott 
ırsparancsnokot, a kiszombori Rendırırs munkatársát és vezetıjét. Kérdezem, hogy az írásos 
anyaghoz van-e szóbeli kiegészítés? 
 
Palicz András kapitányságvezetı: A leírtakban egyértelmően megfogalmaztuk, amit el 
szerettünk volna mondani a nagyközség biztonságáról. Egy pár gondolatot szeretnék 
elmondani, körülbelül egy kitekintést az egész területünkre vagy egyáltalán a megyére, 
hogyan alakult a tavalyi év és akkor jobban lehet viszonyítani, hogy milyen helyzetben van a 
mai magyar rendırség, és milyen közbiztonságot tudunk szavatolni. Az újságokban lehetett 
olvasni fıkapitány úr és több városi kapitány beszámolóját, ami azt jelenti, hogy a tavalyi 
évben közel 5000 bőncselekménnyel növekedett az éves számunk és ebbıl mi 240-250 
növekedéssel vettük ki részünket, a növekedést 12 %-ra prognosztizáltuk. Például 
Hódmezıvásárhely 50 %-os, Szentes szintén 40 és 50 % közötti növekedést ért el. Azt 
hiszem, hogy ezek olyan számok, hogy a tényleges számot mutatják, és úgy érzem, hogy ilyen 
szempontból kellemes helyzetben vagyunk a többiekhez képest, hiszen a rendırség létszáma 
az elmúlt idıszakban nem növekedett, viszont a feladatok, ahogy lehetett hallani – 5.000 
bőncselekmény elég tisztességes szám - növekedtek. Egy Szeged nagyságú városban 10.000 
bőncselekményt követnek el és ennek a fele, ami pluszban volt. Úgy érzem, hogy amit 
lehetett, megtettük azzal, hogy egy elég nagy bőnmegelızési programot indítottunk a tavalyi 
évben és ez több településen is pozitívan hatott a bőncselekmények számára. Például Makón 
93 db térfigyelı kamerát sikerült beindítanunk, Csanádpalota is tudott csatlakozni ehhez. 
Nagyon jó kezdeményezésnek tartom azt is, hogy felvettem a kapcsolatot a kisebbségi 
vezetıvel és amennyiben megfelelı állapotot tudunk Kiszomboron teremteni, a polgárırséget 
újra indítanánk. Ezt úgy érzem, mindenképp segítség lenne abban, hogy még 
biztonságosabban tudjuk a településnek az életét biztosítani. Ez egy jó kezdeményezés úgy 
gondolom, aki tud, érdemes melléállni, mert minél több ember van az oldalunkon, az 
mindenképp pozitív visszhangot kell, hogy keltsen az emberekben is. Ami a számokat illeti, 
Kiszombor vonatkozásában elégé furcsa eset jön ki, hiszen ha megnéznénk a 
bőncselekmények számát, a legfertızöttebb Nagylak lenne a területünkön a lakosságszámhoz 
viszonyítva. Nagylakon elméletileg történik két bőncselekmény egy év alatt, viszont a 
nagylaki határátkelıhelyen elkövetett bőncselekményeket mind oda sorolják a statisztikai 
adatokban, ezért furcsa Kiszombor helyzete is. A kiszombori határátkelıhelyen elkövetett 
külföldiek által közokirat hamisítás, beutazási és tartózkodási tilalom, mind ezt a számot 
növeli. Ha ezeket levesszük, akkor azt jelenti, hogy 67 bőncselekmény történt a tavalyi évben, 
mindenki örült volna neki, hogyha csak 20 van, de a második legnagyobb településünk a 17 
település közül és elég nagy átmenı forgalom van a településen, ami azt jelenti, hogy nagyon 
sok ember fordul meg. Mind e mellett igyekszünk azt a közbiztonságot fenntartani, hogy 
nyugodtan ki lehessen menni az utcákra. Tudom, hogy van egy-két ember, aki rendszeres 
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problémát jelentett itt az elmúlt években. Egy erıszakos fiatalembert tavaly sikerült elkapni, 
aki elég sok gondot jelentett. Viszont, ami érdekes lehet a statisztikai adatokból, hogy a 
fiatalkorú által elkövetett bőncselekmények száma igen csak emelkedett, 65 volt a tavalyi 
évben, ezek között már 6 esetben a kábítószerrel való visszaélés is megjelent. Sajnos 
emelkedik a kábítószeres bőncselekményeink száma, 2009-ben 12 volt, 2010-ben 42 esetben 
indítottunk eljárást. Úgy látom, hogy aki többet foglalkozik vele, többet derít fel. Amennyiben 
1-2 elkövetıt, fogyasztót elfogunk, az általában borítja a többieket, ha benne vagyunk egy 
csapatban, 10-15-ig is eljuthatunk. Ebbıl adódik, hogy évenként ekkora változást mutathat a 
felderített elkövetık száma. A fiatalkorú elkövetık száma elég nagynak tőnik számomra. 
Rájuk oda kell figyelnünk, mert az emberek megélhetése nagyon megváltozott az elmúlt 
idıszakban. Ma reggelre két olyan lakóházba mentek be Makón, hogy 2 szál kolbászt vittek 
el. Múlt héten 30 szál kolbászt, pénzt, más tárgyakat nem visznek el, hanem élelmiszerért 
törnek be a házakba. Ez picit jellemzı az emberekre, az elszegényedés ilyen szempontból elég 
jelentıs helyet foglal el a bőnelkövetık körében. Valamint azt észleltük, hogy nagyon 
megnövekedett például, hogy nem tudják az emberek fizetni a gyerekeik után a tartozásaikat, 
tavalyi évben 37 ügyünk indult, ebben az évben már az elsı két hónapban kb. 15-20 ügynél 
tartunk. Ehhez képest tartom elfogadható eredménynek, hogy a bőncselekmények számában 
ilyen helyen tudtunk végezni. Kétféle számot számolunk: hány bőncselekmény történt a 
területünkön, és a bőncselekményen belül történtek számát. Például elloptak egy táskát, abban 
volt 7 közokirat, az 8 bőncselekménynek számít, így növekszik meg a bőncselekmények 
száma. Van olyan ügyünk, hogy szerzıi jogok megsértése. Ha valakinek a számítógépén 
olyan játékokat és egyéb dolgokat találunk, ami nem eredeti, egy embernél akár 200-at is 
találhatunk, és ez is ugyanúgy megnöveli a bőncselekmények számát, a társadalom 
veszélyeztetése viszont nem olyan nagy. Hódmezıvásárhelyen tavalyi évben 300-400 volt, 
nálunk 100-as nagyságrendben volt. Ha ezeket levennénk, szinte emelkedésrıl nem is 
beszélhetnénk a tavalyi évben. Az új vezetı kollégámmal, aki a bőnmegelızésen dolgozott 
éveken keresztül a Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányságon, remélem az iskolával, 
óvodával, az állampolgárokkal nagyon jól meg fogja találni azt a hangnemet, ami ahhoz kell, 
hogy igazából oda tudjunk figyelni az idısekre és azokra a rétegekre, akik inkább 
bőncselekmények alanyai szoktak lenni. Mindenképpen össze fogja hangolni a lépést az 
összes ilyen szervezettel, akik ebben segítséget tudnak nyújtani és remélem, ezzel is hozzá 
tudunk járulni majd ahhoz, hogy még kevesebb bőncselekmény történjen, és még 
biztonságosabb legyen a település. Köszönöm szépen. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm a kiegészítést.  
 
Gachályi Béla hivatalvezetı: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselı-testület! 
Hölgyeim és Uraim! A kapitány úr a mondandóját statisztikára hivatkozással kezdte. Ha 
valaki már hallott rendırségi értékelést, általában azt kell róla elmondani általánosságban, 
hogy mindig így kezdıdik. Természetesen nagyon jól tudjuk, hogy a statisztika bármikor, 
bármilyen irányból megvilágítható és bármi kihozható belıle. Azt gondolom, hogy egyelıre a 
rendırség vonatkozásában nincs jobb olyan megoldás, ami tulajdonképpen a munkát 
valamilyen szinten objektíven mérni tudja. Úgy gondoljuk, hogy ettıl függetlenül nagyon 
fontos és nagyon számítunk arra, hogy a lakosság, a képviselı-testületek hogyan vélekednek 
konkrétan a rendırség munkájáról, mert igenis be kell vallanunk, hogy vannak olyan esetek, 
amikor nem igazán egyezik ez a kettı, vagy nem mindenben egyezik. Kapitány úr elmondta, 
hogy ha most megnéznénk Csongrád megye ismerté vált bőncselekményeinek számát, akkor 
közel 5.000 darabos növekedés látható vagy olvasható ki és talán sokan azt gondolhatják, 
hogy közel 25 %-kal nıtt a bőnözés, élhetetlen a megye, stb. Közben, ha valaki mögé néz, az 
látja, hogy torzítások is lehetnek. Hiszen ebbe a statisztikába lehet, hogy 2006-ban elkövetett 
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bőncselekmény csak most kerül be. Nem hiszem, hogy akkor a 2010. évi közbiztonsági 
helyzetet, közbiztonsági érzetet ez azért jelentısen befolyásolja. Konkrétan Kiszombor 
nagyközségre koncentrálva, lehet látni, hogy közel 150 az ismerté vált bőncselekmények 
száma, de ennek közel fele vagy több mint fele a határátkelıhelyen felfedett, csak a rendırség 
által lenyomozott, és ezért bekerült a statisztikába. Nem hiszem, hogy ha felfednek a 
határátkelıhelyen közokirat hamisítást, azt az itt lakók szubjektív biztonságérzetét jelentısen 
befolyásolja. Azonban van egy másik dolog is, amit kiolvasok ebbıl az anyagból, hogy igenis 
a nagyközség osztozik azoknak a kis és közepes településeknek a sorsával, hogy 
elszaporodtak az alkalmi elkövetık, falopások, különbözı élelmiszer- és terménylopások, 
amelyek joggal borzolják a kedélyeket a településen. Azt gondolom, hogy nekünk 2011-re 
arra kell koncentrálni, hogy egy közvetlenebb kapcsolatot alakítsunk ki. Nagyon nagy 
jelentısége van ebben a munkában a rendırırsnek, a körzeti megbízottaknak, hogy igenis nap 
mint nap megkérdezni az állampolgárokat, a lakosságot, hogy mit tapasztaltak. Sajnos, 
hogyha ez nincs meg nincs meg, ez a kölcsönös párbeszéd, akkor lehet, azt mondják az itt 
lakók, hogy ezzel már nem foglalkoznak, nem tesznek bejelentést. Akkor mondhatjuk azt a 
statisztikában, ennyit javult a helyzet, közben ezek a kisebb súlyú bőncselekmények igenis 
borzolják a kedélyeket, jogoson. 2011-re azt hirdettük meg, hogy a lakossággal még 
közvetlenebb párbeszédet folytató és egy jól kommunikálni tudó rendıri munkát várunk el. 
Az anyagban nem szerepel, de nagyon fontosnak tartjuk, és talán sokan nem is tudnak róla, 
hogy 2010. március 10-én a kiszombori határátkelıhely romániai oldalán egy közös 
kapcsolattartási szolgálati helyet avattunk. E mögött közöl 3 éves munka van és ez 
tulajdonképpen a megyei fıkapitányság ügyeleti osztályának egy kihelyezett alegysége. A 
munkájuk talán a mindennapokban nem igazán érezhetı, de csak annyit mondok el, hogy a 10 
hónapos mőködésük alatt közel 800 ügyben jártak el, például eltőnt személyek felkutatásában. 
Azt gondolom, ezzel a munkájuk jelentısége hangsúlyozható. Hangsúlyosabb lesz még 
jobban a munkájuk, ha be fog következni Románia Schengen-tagsága, hiszen akkor mindenki 
tudja, hogy a magyar és a román határrendészeti szervek le fognak vonulni. Most azt látjuk, 
hogy a román fél is úgy gondolkodik, hogy ez a szolgálati hely kapni fog - román oldalról már 
úgy tudom meg is történt - járırfeladatokat ellátó munkatársakat, akik mind a magyar, mind a 
román területen mélységben ellenırizni fognak. Azt gondolom, hogy ez megint azt fogja 
eredményezni, hogy talán még több és még nagyobb számban tudunk szolgálatot teljesíteni a 
közterületen. Hiszem és vallom, lehet, hogy sokan nem osztoznak vele, de azt gondolom, 
hogy a rendıri jelenlét azért jelentıs a közbiztonság szempontjából. Természetesen vannak 
olyan helyek Csongrád megyében, ahol fokozottan ott vagyunk, és már unják az ott élık. 
Nehezen tudják elfogadni, hogy két sörrel nem lehet traktort vezetni, két sörrel nem lehet 
kerékpározni, de sajnos ennek van egy olyan hátránya, hogyha fokozott a jelenlét, akkor 
igenis ezeket a dolgokat be kell tartani. Egy biztos és vitathatatlan, ahol jelentıs és nagy 
számban van a közterületen rendıri jelenlét, ott szerencsére a bőnözés visszaszorításra került. 
Azt kérem mindenkitıl, aki csak teheti, segítsen bennünket ebben a munkában, mert egyedül 
azt gondolom, hogy 100 %-os közbiztonságot nem lehet biztosítani, mindenféleképpen 
szükség van képviselı-testületeknek, a lakosságnak az együttmőködésére. Szeretném 
fıkapitány úr nevében is megköszönni azt az erıfeszítést, amivel a testület támogatja a helyi 
rendırség munkáját. Köszönöm szépen. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még kiegészítés az anyaghoz? 
 
Mózes János mb. ırsparancsnok: Az elıttem szólok szinte mindent összefoglaltak Kiszombor 
tekintetében. Meg szeretném köszönni Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának az elmúlt 
évi támogatását. Úgy érzem, hogy amit az elıdeim megindítottak eszméket a kiszombori 
ırsön, próbálom továbbvinni, továbbfolytatni. Felvettem a kapcsolatot a helyi 
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önkormányzattal, a családsegítı szolgálattal is, úgy érzem, hogy jó kapcsolatot ápolunk. 
Próbáljuk a polgárırséget beindítani Bakos úrral, erre már vannak kezdeményezéseink, a 
tagságot kiszélesíteni, a kezdı lépéseket megtenni. Ez alatt a 4 hónap alatt körülbelül ennyit 
tudtunk ez ügyben tenni. A helyi általános iskolában indítottam egy programot, az iskolai 
erıszakkal kapcsolatban tartottam elıadásokat, amit tovább fogok folytatni. Létszámot 
tekintve még mindig 6 + 1 fıvel dolgozunk jelen pillanatban, mint írtam a beszámolóban is, 
egy fı tanulmányait folytatja a rendırtiszti fıiskolán, vele korlátozottan tudunk számolni, 
igazából ezzel a létszámmal kell megoldani a helyi problémákat, de természetesen próbálunk 
mindenre odafigyelni, a helyi igényeket próbáljuk kielégíteni. Ennyit szerettem volna 
elmondani. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselı-testület! Kérdés, 
észrevétel, vélemény?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Köszönöm szépen a beszámolót. Tavaly olyan kérdéssel fordultam 
kapitány úrhoz, hogy a jelenlegi kiszombori és bıvebben a makói állomány felkészülését, 
hozzáállását hogyan értékeli. Akkor azt mondta, hogy elég súlyos létszámbeli problémák 
vannak, nagyon fiatal a rendıri állomány és többen nyugdíjba is vonultak. Tapasztal-e azóta 
változást, javulást, jobban felkészültek-e a rendırök? Helyben olyan tapasztalatok voltak, 
hogy hihetetlen módon nem voltak a helyzet magaslatán a rendırök több esetben is. A másik 
kérdésem, hogy a beszámolón túl milyen publikus információjuk van, segíti-e Önöket a 
Kormány esetleg a Belügyminisztérium? Mit tapasztalnak, több pénz, egyéb szervezési 
lehetıségek, hogy látják ezt, van-e erre több forrásuk? A térségben, mint tudva levı, minden 
település komoly anyagi gondokkal küzd és a támogatás a rendırség felé elég szőkösre fog 
sikeredni. Abban bíztunk, hogy a beígért többletforrás idekerül a kapitányságokhoz és ez 
majd itt fog realizálódni.  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Azt érzem, hogy egy évvel idısebbek lettünk. Gyakorlati 
felkészültsége mindenkinek egy kicsit javult, hiszen egy év nagy idı ilyen szempontból. 
Természetesen azt el kell mondani, hogy pont Kiszombor van úgy, hogy két KMB-s kollégám 
is van, aki frissen került ide. Az egyik kolléganı most jött vissza szülési szabadságról, a 
másik kollégánk tavaly végezte a rendır szakközépiskolát, tényleg a fiatal korosztályba 
tartoznak. Kiszombor vegyes hatás alatt áll, hiszen nem csak a rendır kollégáim 
intézkedhetnek, hanem a határrendészeti kirendeltségen lévık is. Próbáljuk egymást is 
tanítgatni, még a teljes átállás ilyen szempontból nem történt meg, hiszen az egymás 
munkájának a megismerése mindennapos tanulást igényel. Nekünk ugyanúgy el kell sajátítani 
a határrendészeti feladatokat, meg kell ismernünk az útleveleket, a különbözı okmányokat, 
amiket használnak, nekik pedig a rendıri feladatokat, akár az irányítást, ha baleset történik, 
vagy éppen egy bőncselekmény helyszínét kell biztosítani. Ezek a gyakorlati dolgokban 
valósulnak meg, ilyen szempontból szervezünk közös szolgálat ellátást az itteni kollégákkal, 
hogy egymás munkáját tudjuk segíteni, és megtanulni. Biztos, hogy vannak fennakadások. 
Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ha bármi bőncselekmény történik, a 107-et hívják, az 
ügyeletes tudja, hogy hol van rendıri erı. Ha felhívják a helyi határrendészeti kirendeltséget, 
a határrendész kollégák éppen nem tudják, hogy mi hogy állunk fel, de a 107-en mindig 
tudják hol van rendır, onnan biztos rendırt fognak küldeni, olyan rendırt, aki a szakmában 
benne van.  
 
Gachályi Béla hivatalvezetı: Faragó Tamás vízilabdázót, olimpikonunkat hadd említsem, 
elmondta anno, hogy a játék lényege a pénz. Azt gondolom, hogy ez egy örök igazság. 
Bármilyen területen nézzük, mindent meghatároz. Viszont azt is ki merem, és ki tudom 
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jelenteni, hogy a rendırség osztozik a társadalom sorsában. Azt gondolom, hogy 
természetesen 2011-ben a rendırségnek többe pénze a tavalyihoz képest nincs. Azt gondolom, 
hogy vannak olyan módszerek, kimondottan munkaszervezési módszerek, amelyek 
rákényszerítenek bennünket, illetve lehetıséget adnak arra, hogy rendır szakmai feladat ne 
maradjon el. Továbbra is az a fıkapitányság vezetésének az elvárása a rendırkapitányságok 
és a helyi szervek felé, hogy rendıri feladat pénz hiányában nem maradhat el. Nem lehet 
olyan, hogy egy rendırautó azért áll le, mert nincs benne üzemanyag. Nem lehet olyan, hogy 
valamelyik rendır azért nem hajt végre intézkedést, mert nincs, mondjuk, a túlórára pénz 
kifizetve. Nem maradhat el semmi olyan kötelezı szakmai feladat, amely azt eredményezné, 
hogy a térség, kistérség, település, külterület ennek a kárát „élvezné”. Természetesen minden 
év elején elgondolkodunk arról, hogy mennyi pénzbıl tudunk gazdálkodni és ez mire elég. 
Jelenleg azt tudom tájékoztatásul elmondani, hogy 2011. évben számtalan olyan járulékos 
feladatot, - különbözı konferenciák, fórumok, ami nem kimondottan rendır szakmai feladat 
végrehajtásához kapcsolódnak - nem erıltetjük. Ha tudunk rá pályázatokból, más forrásokból 
pénzt találni, akkor megtartjuk, de nekünk elsıdleges az, hogy a rendır szakmai alapfeladatok 
menjenek. Lehet itt beszélni kevés pénzrıl, sok pénzrıl, tudomásul vesszük, hogy annyi 
pénzünk van amennyi, és ezt különbözı munkaszervezési és egyéb más megoldásokkal 
pályázati pénzekbıl kiegészítjük azért, hogy a térség közbiztonságán csorba ne essen. Talán, 
ami Kiszomboron elgondolkodtató és talán elınyt jelent, hogy itt egyrészt a határrendészeti 
kirendeltségnek vannak munkatársai, a rendırkapitányság kiszombori rendırırsének, 
mondhatom azt, hogy a fıkapitányság ügyeleti osztályának is van itt kirendeltsége, nem 
tudom mennyire publikus, mennyire tudnak róla, nem sokára ide fog költözni a leendı 
autópálya alosztály is. Maroslelére van tervezve az újonnan átadandó autópálya szakasz 
épülete, ahol majd az autópálya rendırségnek a székhelye lesz, csak a kivitelezı nem tudta 
befejezni az építkezést. Hamarabb lesz átadva az autópálya Szeged és Makó közötti szakasza, 
mint ahogy elkészült volna a maroslelei autópálya alosztálynak az épülete. Ezért az a döntés 
született, hogy a munkatársak, kb. 15 fı jelenleg a létszám, most a határrendészeti 
kirendeltség objektumában lesznek ideiglenesen elhelyezve. Ha semmi másról nem 
beszélünk, csak reggel-este szolgálatba járnak, vagy járıröznek az már azt gondolom, hogy 
megint segítség lesz. Megpróbálunk mindent azért megtenni, hogy a közterületen rendır 
legyen. Továbbra is vallom, amit az elıbb elmondtam, ennek van igazán megelızési szerepe. 
Kiszombor kistérségben legalább négy rendıri szerv képviselteti magát. Kérdésére a válasz: 
nincs nagyon sok pénzünk, viszont annyi pénzünk van és mindig is lesz, hogy a feladatainkat 
el tudjuk látni.  
 
Mózes János mb. ırsparancsnok: Annyit hozzá szeretnék tenni, védve a mundér becsületét, a 
kérdés elsı felére válaszolva: jelen pillanatban két körzeti megbízottal tudunk ténylegesen 
dolgozni, mind a két kolléga nagyon fiatal, de annál lelkesebb. Látom rajtuk az igyekezetet, 
mindent megpróbálunk, hogy ki tudjuk szolgálni az itt élı lakosság igényeit. Biztos, hogy 
hibáztunk, biztos, hogy még hibázni fogunk az elkövetkezendıekben is. Viszont ezzel a két 
emberrel kell számolni, és úgy gondolom, fel fognak nıni a feladathoz, mint ahogy én is 
próbálok az ırshöz felnıni. A határrendész kollégákkal kapcsolatos együttmőködésben, 
március hónapban elkezdtem szervezni a közös szolgálatokat. Bodor Attila ırnagy úrral úgy 
érzem, egy jó kapcsolatot tudunk egymással kiépíteni. Az április hónapot már teljes 
egészében úgy néz ki, 24 órás szolgálatban le tudjuk fedni járırszolgálat tekintetében. Késıbb 
fog még kiderülni, hogy mennyire tudunk együtt dolgozni, de úgy néz ki, hogy a hajlandóság 
a részükrıl is megvan. Nagyon bizakodom, hogy ténylegesen már jövıre azt mondhatom, 
hogy 24 órás szolgálat van Kiszombor nagyközségben és Ferencszálláson, illetve Klárafalván.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? 
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Bacsa György alpolgármester: Olvastam a beszámolóban, hogy létszámhiány van. Mikor 
rendezıdik? Az ırs maximális létszámmal mikor tud mőködni? Nagyon jó volt hallani, hogy 
rendır jelenjen meg az utcán és minél több kapcsolatot teremtsen a lakosokkal. Elég régi téma 
nálunk a motor, illetve a kerékpár. Lehet, rosszul látom, de úgy gondolom, nagyobb 
megnyugvás lenne, nem akarok visszamenni 40-50 évvel ezelıttre, de még 20-ra sem, amikor 
egy körzeti megbízott ezt a 4200 fıs települést tökéletesen lefedte, kerékpárral, gyalog. 
Elbeszélgetett az emberekkel, természetesen biztos nem volt annyi bőncselekmény meg olyan 
jellegő feladata sem volt a rendıröknek, mint jelen pillanatban, de akkor egy fı el tudta látni. 
Ezek a fiatalok még biztos jól tudnak gyalogolni, vagy kerékpárral, vagy kismotorral járni, 
megállni és elbeszélgetni. Biztos, hogy ennek az a függvénye, hogy létszámhiánnyal 
küszködnek. Ezért volt az elsı kérdésem, hogy mikor lesz itt olyan létszám, ami ezt a 
második problémát, amit nagyon sarkalatos problémának látok, hogy ezt meg tudják oldani. 
 
Palicz András kapitányságvezetı: Teljes létszáma a kiszombori rendırırsnek 8+1 fı, most 
jelenleg 6+1 fı van. Egy kollégánk van, aki ténylegesen hiányzik, egy fı szülési szabadságon 
van. Az a probléma alapvetıen, hogy amikor megalakult a rendırırs, kevés lett a létszám. 
Ahhoz, hogy egy rendırırsöt fenn lehessen tartani 24 órás szolgálatban, legalább 15 fınek 
lennie kellene. Szerintem alul lett tervezve, szervezve az állomány. Ennek a kiegészítésére 
lesz lehetıség, a határrendészeti kirendeltséggel tudjuk ezt megoldani. A gyalogos vagy egyéb 
szolgálatot nem tartom igazán a mai világban jónak. Lehet, hogy 10-15 évvel ezelıtt jó volt, 
amikor a bőncselekmények még olyanok voltak. Ma már annyira megváltoztak a 
bőncselekmény elkövetıinek módszerei, elkövetési eszköze, nagy teljesítményő gépkocsikkal 
járnak. Nemcsak Kiszombort kell ilyen szempontból figyelembe vennünk, ezért szeretném 
elérni a kollégáimnál, hogy szálljanak ki az autóból. Már elrendeltem, hogy Makón a fıtéren 
mindennap több órát kint kell gyalogolniuk. Reggel 7 órától kint vannak a körforgalomnál a 
közlekedési járırök, hogy tanítsák meg a kerékpárosokat, hogy le kell szállni a kerékpárról, 
amikor átmennek a körforgalomban. Ezt próbálom elérni a kollégáimnál, csak elég 
kényelmesek vagyunk. Kismotorral, kerékpárral az a gondom, hogy mivel több település van 
a körzetünkben, és ha valami történik, oda kell érni 2 percen belül, nem tudjuk megoldani. 
Autó párti vagyok. Ha lennének 4-en, akkor már lehet, hogy 2 motorozna, 2 menne autóval.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ezt elfogadom. Ismét laikusként kérdezem. A rendırséghez 
tartozik a határrendészet is, természetesen külön szakok, azt nem lehetne megoldani, hogy 
abból az állományból kérni személyt? Teljesen mindegy, hogy gyalog, kerékpárral vagy 
kismotorral. 
 
Palicz András kapitányságvezetı: Elméletileg a feladatukba beletartozik Kiszombor 
belterülete is. Náluk is, hogy ez mennyit jelent? Ellenırzésnél átsuhannak a településen, vagy 
pedig belül is ellenıriznek. Külföldi személyek ellenırzése az ı feladatuk alapvetıen. A 
mélységi ellenırzés, ami azt jelenti, hogy a határon átjött bőnözıket, bárkit nekik kellene 
elfogni, nekik kellene felderíteni. Kint állnak a 43-ason, az átmenı forgalmat fogniuk kell, 
ilyen szempontból azt érzem, nekik is ugyanúgy meg kell jelenni a településen, és ha már két 
vagy három járırkocsi rendszeresen csak átmegy a településen, annak visszatartó erınek kell 
lennie. Biztos, hogy sok a 67 bőncselekmény, amit elkövettek, de ebben benne van a tartás 
elmulasztásától, a magánlaksértés, minden apróbb dolog. Ha azt mondanánk 30, jövıre 
örülnénk, de a következı évben már sokallnánk azt is. 4200 fıs település a határátkelıhely 
mellett van, ahol rengeteg ember megfordul.  
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Gazsi Gábor képviselı: A lakossággal a kommunikációt úgy lehetne elérni, amikor 3-an 
állnak a kapuban kiszállnának, az autóból, köszönnének, van-e valami probléma, más volna a 
lakosság megítélése a rendırséggel szemben.  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Ez az élet rendje a mai világban, hogy közel kell 
kerülnünk az emberekhez. Ha másként nem tudjuk elérni, akkor 5 percenként fogom 
beosztani az idejüket kivel, mikor fognak beszélni.  
 
Gachályi Béla hivatalvezetı: Alpolgármester úr az elızı kérdésének elején, hogy mennyi a 
feltöltöttség, megválaszolta a végével, amikor azt mondta, hogy 4200 fıre korábban 1 fı 
KMB-s elég volt, aki 20-30 éven keresztül itt lakott a településen és kisgyerek kora óta 
ismerte azt, aki késıbb ügyfelünk lett. Egész más volt a tevékenysége és egy emberként 
megtudta azt oldani, amit most, ha összeadnánk, lehet hogy 100-as nagyságrendő volna. Azt 
gondolom, hogy nagyot változott a világ és kapitány úr utalt is erre. Nagyon szépek az új 
rendırautóink, nagyon büszkék vagyunk rá, de 50-nel a fıutcán végighaladva nem lehet 
igazából kapcsolatot teremteni. Nyomatékkal kérem ırsparancsnok urat, hogy erre oda kell 
figyelni. Természetesen a kapitány úr, amit elmondott, valóban a gépkocsikra szükség van, 
úgy felgyorsult az élet, olyan elkövetési magatartások vannak, hogy ha ezt „x” idın belül nem 
reagáljuk le, utána már bottal üthetjük a nyomukat.  
 
Bacsa György alpolgármester: Nem azt mondom, hogy ki a rendıröket az autóból, szó sincs 
errıl, ezért kezdtem azzal, hogy mikor lesz a létszám olyan, hogy megy autóval a rendır, de 
az autó mellett mással is mehetnének. 
 
Gachályi Béla hivatalvezetı: Egy jó munkaszervezéssel meg lehet oldani. Gyakorlatilag a 
terménylopások nagy része kint a külterületeken következik be, most nincs jelentısége, hogy 
határrendész vagy rendır, olyan személy legyen, aki intézkedı képes. Tulajdonképpen a 
kistérség és a nagyközség biztonsága egy komplex feladat, nem lehet leválogatni azt, hogy ezt 
csak a rendır intézi, ezt a határrendész. A lehetıségek tárháza megvan, ezzel élni kell, ez 
viszont rendır szakmai kérdés és bízok benne, hogy ezt a kollégáim meg fogják oldani.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Hasonló dolgokat mondunk és nagyon fontos 
kulcskifejezéseket említettek, ami megnyugtató. Azt gondolom, az egész településnek pozitív 
és jó hallani, hogy közös szolgálatokat, rendszeres jelenlétet ígérnek. Azt gondolom, ezt 
éjszaka is ugyanúgy meg kellene tenni, mert mostanában nagyon sokan panaszkodnak, hogy 
rodeókat csinálnak az úttesteken, akár az óvoda elıtt is, látható a nyoma. Vannak akut helyek, 
ami állandósul és nemcsak nappal, hanem éjszaka is. A másik dolog a telefon, fontos, hogy 
tudjuk, hogy 107, de valamilyen szinten az emberekben az rögzült, hogy van egy 
rendırırsünk és akkor ott próbálják keresni a rendırt és egy elégedetlenség alakul ki a 
lakosokban, mert nem érik el. Most már tudjuk, ebben az önkormányzat is segített, a helyi 
újságban is megjelent, hogy a lakosok tudják, hova forduljanak, mert ez korábban valóban 
probléma volt. Telefonáltak és nem jött ki zombori rendır, mert mindenki ösztönösen ide 
próbált szólni. Most már megvan a megoldás, hogy errıl tájékoztatni kell mindenkit, hogy ez 
a helyes lépés, hogy elıször oda telefonáljanak.  
 
Szirbik Imre képviselı: Vannak olyan személyek a faluban, akik elkövetnek 
bőncselekményeket, csak nem lehet rájuk bizonyítani, ha ezekre a személyekre jobban oda 
lehetne figyelni, hogy érezzék, hogy a rendır szeme rajtuk van, talán bőncselekményeket 
tudnánk megelızni.  
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Mózes János mb. ırsparancsnok: A lakossággal való együttmőködés egy kulcsszempont, 
mert így kerülünk mi is képbe, ha halljuk, mi is történik a községben, kik is merülnek fel. 
Természetesen azon vagyok, hogy megismerjem a községet, a hely- és személyismeretet 
mindenképpen bıvíteni kell.  
 
Szirbik Imre képviselı: Ha a lakásuk elıtt csak kettı percre minden nap megállnának, akkor 
éreznék, hogy figyelik ıket. 
 
Mózes János mb. ırsparancsnok: Úgy érzem, hogy kezdenek megnyílni az emberek, és már 
kaptam egy-két információt, amivel lehet mit kezdeni. Lehet, hogy a késıbbiek során már 
tudnánk konkrétabb dolgokról is beszélgetni.  
 
Szirbik Imre képviselı: Az autók mozgásáról szeretnék kérdezni. Lehet, van egy jó 
magyarázata, de a töltés alatt miért áll olyan sokat az autó?  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Minden reggel látom, ezt a kérdést feltettem. 
Kockázatelemzést végeznek a határrendész kollégák, megvan, hol jönnek be azok az 
emberek, akik zöldhatáron keresztül jönnek, melyik útvonalakat használják és ez egy meglévı 
útvonal, a Maros partján végigjönnek. Ezért vannak ott, hogy azt a területet ilyen szempontból 
ırzik. A kockázatelemzés során meg van határozva határmenti településen vagy kint a 
határszélen hol vannak felállítva az ellenırzıpontok, az elmúlt egy évben hol jöttek át, hol 
volt elfogás.  
 
Szirbik Imre képviselı: Amikor átadják az M43-ast, akkor a régi 43-as fıút korlátozása hogy 
van tervezve? Kamionokra, teherautókra?  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Szerintem nincs ilyen korlátozás. 
 
Gachályi Béla hivatalvezetı: Úgy hallottam, hogy talán Szeged belterületérıl ki lesznek 
tiltva.  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Az út a Közútkezelıé, mi csak javaslatot tehetünk, hogy 
mit korlátozzanak táblákkal.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Továbbra is nagyon balesetveszélyes a 43-as? A másik kérdésem 
ırsparancsnok úrhoz szól. A március eleji falugyőlésen lakossági kérés volt kocsma ügyben. 
Ebben történt elırelépés vagy történt-e bármi ezzel kapcsolatban?  
 
Palicz András kapitányságvezetı: A közlekedéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 
43-as úgy volt aposztrofálva, mint egy halálút. Ez egy nagyon érdekes dolog, amióta az 
objektív felelısséget bevezették a magyar sofırökkel kapcsolatban, nagyon lecsökkent a 
balesetek száma a 43-ason, valamint az egész területünkön. 2007-ben 228, 2008-ban 219, 
2009-ben 161, 2010-ben 169 baleset történt. Nem azt mondom, hogy a rendırség tett meg érte 
mindent, vissza fogják a magyarok a románokat, ezért kevesebb a baleset. Nincs idı elızni, 
nincs idı nagyobb sebességgel menni, ezért tudunk ilyen baleseti statisztikát mutatni, ezért 
csökkent a balesetek száma. Érdekes lesz, ha a 43-asról elkerül a nagy forgalom. Vannak 
olyan statisztikai adatok, amelyek azt mutatják, hogy amikor kisebb lesz a forgalom, több lesz 
a baleset. Erre viszont érdekes lesz odafigyelni. Balesetben megsérültek száma 2009-ben 117 
volt, most 69. Ilyen szempontból jó eredményeink vannak, de nem azt mondom, hogy csak a 
rendırség a letéteményese, mert nem így van, egyszerően a forgalom hozza magával. Ha el 
fog tőnni az a 2000 kamion, ami naponta átmegy, sokkal felgyorsultabb közlekedés lesz a 
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területünkön. A baleseti veszélyt magában hordozza. Most már Makónak van traffipaxa, a 
fıkapitányság traffipaxa Kiszombor, Ferencszállás környékén meg szokott jelenni.  
 
Bacsa György alpolgármester: Megoldódott-e már, hogy a románokat meg lehet büntetni?  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Minden évben, amikor Buzás úr volt az országgyőlési 
képviselı, beadott egy indítványt ezzel kapcsolatban. Most úgy tudom, B. Nagy László a 
következı, aki beadta ezt az indítványt, hogy legyen lehetıség arra, hogy addig ne engedjük 
el, amíg be nem fizeti. 10 évvel ezelıtt történt egy olyan változás a rendırség életében, hogy 
addig a rendır készpénzt átvehetett bármilyen állampolgárságú személytıl. Azt mondták, 
hogy ez korrupció-veszélyes, ezért megtiltották a rendıröknek a készpénz átvételt, itt 
kezdıdtek a bajok, mert onnantól kezdve csak a helyszíni bírságolási tömbbıl adunk egy 
befizetési csekket, amire van 30 napja, hogy befizesse. Van egy kocsink a területünkön, amibe 
bankkártya-lehúzó van szerelve, elméletileg banki átutalással is fizethetnek. Azt mondják, 
miért fizetné be, ha van rá 30 napja, majd befizeti, ha akarja. Romániában be tudjuk hajtani a 
pénzt, meg van határozva, hány euró felett lehet behajtani, de az összes kiadás 
Magyarországé, megírjuk a levelet, lefordíttatjuk, kiküldjük, benne van 50.000,- Ft-ban és a 
bevétel Romániáé. Kölcsönösségi alapon kellene mőködnie. Romániában addig nem engedik 
el az embert, amíg be nem fizeti. Magyarországon nem tudjuk feltartóztatni, nincs rá 
jogkörünk. Többször látták a kollégák, hogy összetépik a csekket és mennek tovább, mert 
tudják, hogy nincs jogkövetkezménye. 
 
Gachályi Béla hivatalvezetı: 2008-ban voltak nálunk német rendırök és az ottani autópálya 
intézkedési taktikáját elmondták. Tulajdonképpen most már érthetı, hogy miért tartják be a 
szabályokat, mert ott gyakorlatilag a rendırnek teljhatalma van, elveheti az autót, a kamerát, 
mindent, hogy kikényszerítse az intézkedést. Ennek példájára készítettünk egy anyagot és 
leraktuk az Országos Rendır-fıkapitányság elé, ami sajnos csak részben valósult meg. Most, 
hogy bankkártya-lehúzókkal lehetett egy próba idıszak alatt fizetni a büntetést, ez azt 
jelentette, hogy a megbüntetettek 2 %-a élt ezzel a lehetıséggel. Jó, hogy csak 2 % élt, mert 
pont a leglényegesebb része maradt el a javaslatunknak, amikor azt mondtuk, hogy igen is 
legyen olyan lehetısége a rendırnek, hogy visszatartja addig az elkövetıt vagy szabálysértıt, 
amíg ki nem egyenlíti. Innentıl kezdve nincs kibúvó, mert a legtöbb kibúvó az volt, hogy este 
szombaton 11 órakor hol fizesse be, amikor nincs nála készpénz. Most már nincs gond, mert 
van olyan fejlettségő a társadalom, hogy a 10 emberbıl 9-nek biztos van bankkártyája, fıleg 
aki Európán keresztül megy. Július 1-tıl, ha jól tudom, változások történnek majd a 
szabálysértési eljárásban, több jogosítványt kap majd a rendır arra, hogy behajtsa, behajtassa 
a büntetést. Azt gondolom, hogy irritálja a magyar állampolgárt, hogy a külföldi többet 
megengedhet, mint az a magyar, akit 30.000,- Ft-tól 300.000,- Ft-ig büntethetı.  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Az éjszakai szórakozóhellyel kapcsolatban kijött egy új 
törvényi lehetıség a zenés szórakozóhelyek ellenırzésére, mi mindenben partnerek vagyunk. 
A jegyzı van kinevezve a belügyminiszter utasítása alapján ennek az összefogására, bármire 
hajlandóak vagyunk ezzel kapcsolatban, hogy ellenırizzük, hogy meddig van nyitva tartásuk, 
hány fı van benne, a tőzoltósággal, az ÁNTSZ-szel, egyéb szervet is be tudunk vonni, ha 
ellenırizni kell.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: 300 fı feletti szórakozóhelyekre vonatkozik ez az új jogszabály.  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Akkor az is megoldás, ha nyitva tartási idejét tudja 
korlátozni az önkormányzat. 
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Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A testület ezt megteheti rendelettel a településre. Egyébként nem 
túl sok eszköz van a kezünkben. Tájékoztattam az ügyfeleket is errıl, hogy leróják az 
illetéket, elindítanak egy közigazgatási eljárást, kirendelünk egy zajszakértıt, több tízezer 
forintért és amennyiben abban az idıpontban nem haladja meg az egészségre ártalmas értéket, 
akkor az ügyfeleknek kell ezt kifizetnie. A hivatal nem üzemel este vagy hajnali 2-kor, igazán 
nem tudunk kimenni, ha csendháborítást állapítanak meg, megbírságolhatják, és felénk is 
kezdeményezhetnek bizonyos eljárást.  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Ezt a legnehezebb megoldani, mikor mindenki vár arra, 
hogy valaki megoldást találjon. Mindenki szeretné kicsit úgy csinálni, hogy minél kevesebb 
munkája legyen benne. Valami közös megoldást kell találnunk erre a lehetıségre.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt jeleztük többször. Jegyzı úr utalt arra, hogy ez 
illetékköteles beadvánnyal indul. Az eljárást el kell indítani, az eljárásnak vannak költségei, 
ezt fel kell vállalni. Nap mint nap kapom az ezzel kapcsolatos észrevételeket, a múltkor a 
falugyőlésen is elhangzott, hogy amikor kimennek a rendırök csend van, viszonylag nincs 
akkora zaj, konszolidált a helyzet. Ez nagyon kínos volt számomra. A rendıri vezetés itt ül 
mellettem, akkor, ha valami feltételezés van, ez szintén nagyon kínossá tud válni. Úgy 
gondolom, hogy korrektül tennünk kell a dolgunkat, korrektül kell tenni a rendırségnek is, 
mert az nagyon kellemetlen, hogyha egy falugyőlés elıtt egy ilyen felhanggal elhangzik egy 
kijelentés. Magyarán, hogy amikor jönnek a rendırök, mi volt benne, az, hogy talán tudnak 
róla. Legalábbis akkor a falugyőlésen ezt így értettem. Ez nagyon sajnálatos dolog, ha a 
dolgok így mőködnek egy kocsma ügyben, ha nem kocsma ügyben mőködnek így, hanem 
másban is, akkor még sajnálatosabb. Tudom, nagyon nehéz és a vádak nagyon könnyen elérik 
a közbiztonságban vagy a hivatalokban dolgozókat. Azt se szeretném, hogy ez a vádaskodás, 
ami valószínőleg nem alapos, elharapóddzék. Mégis meg kellene nézni ezt az egész helyzetet, 
ez a kocsma ügy már tényleg túl nagy hullámokat ver. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Annyit tennék hozzá, hogy itt nem csak az üzlet vagy helyiség 
mőködése a probléma, nemcsak az, hogy hangos vagy nem. Kimennek, ellenırzik, be van 
mérve, azzal foglalkozhat a hivatal is. A másik oldala a garázda jellegő cselekmények a 
közterületen, amiket elkövetnek a fiatalok. Törnek, zúznak, táblákat szednek ki, isznak, 
fetrengenek. Erre meg a rendırségnek van hatásköre. 
 
Palicz András kapitányságvezetı: Ezt szeretném megcáfolni. Ezek a fiatalok, akik itt vannak, 
nem Szombathelyrıl jönnek ide, ezek a mi gyerekeink. Meg kellene tanítani ıket viselkedni. 
Adjon mintát a család, adjon mintát az iskola, mi már csak büntetünk. Nem más településrıl 
jönnek ide, javarészt a saját gyerekeink, unokáink, akik itt vannak. Ne a rendırségen akarják 
számon kérni, hogy nincs megtanítva, hogyan kell viselkedni az utcán. Ha valaki összetöri, az 
otthon is ezt tanulja vagy látja. Az iskolában sem tanítják meg, hogy milyen értékekre kell 
figyelemmel lenni. Ne a rendırség tanítsa már meg viselkedni a gyerekeket. Ha ilyen történik, 
természetesen megyünk és megbüntetjük ıket, de úgy érzem, nem ez a megoldás.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez igaz, hogy meg kellene tanítani a gyerekeket viselkedni, 
de sajnos nem tanították meg, illetve van, aki megtanította, van, aki nem. Ez a cselekmény 
létezik, élı és van. Kicsavarják a közlekedési tábláinkat, dobálják a sörösüvegeket, 
ordítoznak. Lehet mondani, hogy neveljünk, fenntartjuk az iskolát, mindent megteszünk, 
óvodánk, bölcsıdénk van, a nevelés területén nagy összegeket biztosítunk. Mégis kellene a 
rendıri jelenlét valahol éjszaka is, amit elmondtunk, hogy legyen napközben is, álljanak meg 
beszélgetni, most kérjük szépen a rendıri jelenlétet éjszaka. Tudom, hogy ez nem kis feladat.  
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Palicz András kapitányságvezetı: Elhiszem, hogy mindent nekünk kellene megoldani. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Igyekszünk, iskolát tartunk fent, egy picit elırébb vagyunk a 
rendırséggel szemben, mert az önkormányzati törvénybıl fakadóan tesszük a dolgunkat, 
nevelünk is. Több rendıri jelenlétet szeretnénk kérni éjszaka is, mert ez nem helyes, nem jól 
van így. Nem tudom, más településeken hol mőködtetnek diszkót, esetleg csak a település 
szélén. Lehet, hogy a diszkókat valóban nem kellene engedélyezni falun belül. Máshol is 
mőködnek ilyenek és mégis normális emberi körülményeket tudnak köré biztosítani.  
 
Mózes János mb. ırsparancsnok: A falugyőlésen kimondottan hozzám intéztek kérdést. 
Három dolgot megígértem: a kocsmát, a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedését, és a 
traffipaxot. Április hónaptól kapitány úrral is egyeztettünk, a traffipax mőködni fog. A 
kocsmával kapcsolatban péntekre, szombatra kimondottan szervezek éjszakai szolgálatokat, 
többször kiküldöm a járıröket, eligazítás és beszámoltatás tárgyát is képezi. Minden éjszaka 
után azzal kezdem, hogy mi történt a kocsmánál. Igazából nagy problémákat nem észleltünk, 
amiben tudtunk volna intézkedni. A gyalogosok és a kerékpárosok közlekedése: folyamatosan 
felszólítjuk ıket, felhívjuk a figyelmüket erre a cselekményre. Próbálunk mindent megtenni 
annak érdekében, hogy ezek a cselekmények valahogy konszolidálódjanak. Remélem, ezt a 
kocsmát egyszer rendbe tudjuk tenni.  
 
Szirbik Imre képviselı: Két tiszteletben álló személy a kocsma szomszédjai, nem hiszem, 
hogy az lesz a megoldás, hogy most árulják a házukat. Nem igaz, hogy nem tudunk csinálni 
semmit. Idejárnak más településrıl is és csinálják a rendzavarást. Semmi sem történik már 
évek óta, most eljutottunk odáig, hogy nyugdíjas korukra árulják a házukat. Ha ezt nem tudjuk 
megoldani, azt mondom, adjuk vissza a képviselıi megbízásunkat. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez többoldalú, ez egy hivatali apparátus dolga, a testületnek 
olyan jogosítványa van, hogy korlátozza a kocsmák nyitva tartását a faluban. Erre van a 
testületnek lehetısége, ami egyébként abszolút tökéletesen rendezi ezt a helyzetet. Ez rendezi 
azt is, hogy másik helyen sem lehet. Errıl a mostani ülésünkön dönteni nem lehet, elı kell 
készíteni, rendeletet kell alkotni, ez az egyik oldala. Egyébként el kell járnia a hivatalnak, 
jegyzınek, illetve a rendırségnek. Putnoki János hozzá szeretné szólni a témához. Aki 
egyetért Putnoki János hozzászólásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 88/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Hozzászólási jog biztosítása 
 
88/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 22/2007.(X. 31.) KKÖT 
rendelet 21. § (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 Putnoki Jánosnak a Rendırség tájékoztatója a településen végzett 
tevékenységükrıl tárgyú napirend megtárgyalása során. 
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A határozatról értesül: 

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

 
 
Putnoki János: Sőrőn lakott kis utca, családi házak és közte egy kocsma, ami ellen nem volt 
kifogásunk idáig. Elkezdték ezt a diszkót, este 11-kor kezdenek jönni a mulatozni vágyó 
emberek és hajnali 4-ig tart. Lehet, hogy lehetne mérni a zajt, de nem biztos, hogy 
eredményes volna. Mi ott vagyunk közvetlen 5 m-re tılük és másként halljuk, lehet, hogy 
zajszint alatti a mérték, de mi épp úgy „élvezzük”, mint aki ott van, de mi ezt már nem 
szeretnénk élvezni. A viselkedéssel kapcsolatosan, az én gyerekeim nem törnek, nem zúznak, 
nem tudom másnak a gyerekét megnevelni, de valakinek meg kellene nevelni. Az a kérésünk 
ezzel kapcsolatban, hogy a nyugodt élethez legyen jogunk. A nyitva tartási idıt le kellene 
szabályozni, ha nem tartják be, akkor szankcionálni. Semmi értelme így az egésznek, megy a 
buli tovább. Ha a mővelıdési házban van rendezvény, azt észre sem vesszük. Ezt, ami a 
szomszédságban történik, nem lehet nem észre venni. Hajnali 3-kor telefonálok a 
rendıröknek, ki is jönnek, sok mindent nem tudnak tenni, nem zárhatja be, mert a nyitva 
tartás nincs szabályozva. Az új rendelet a 300 fı felettire vonatkozik, ez itt nem használ 
semmit. A nyitva tartás szabályozása lenne a megoldás. Nem a kocsma ellen van kifogásunk, 
amíg normálisan mőködött, nem volt baj. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Általános szabályokat tudunk majd rendeleti formában 
alkotni, de ezt fel kell venni a testület napirendjére, sok egyéb szempontot is végig kell nézni, 
mert attól kezdve utána már azokat is korlátozni fogjuk, ha például fiatalok tartanának 
valahol, akár a mővelıdési házban vagy a Rónay-kúriában rendezvényt. Ez több mindennel 
összefügg, kapjuk folyamatosan azokat a jelzéseket, hogy a fiatalok nem tudnak elmenni 
Kiszomboron szórakozni. Meg kell több oldalról világítani ezt a témát, a mai ülésünk erre 
nincs felkészülve, azt ígérhetjük, hogy a képviselı-testület dönthet abban, hogy a napirendjei 
közé valamelyik ülésünkre egy ilyen szabályozási tervet felvehetünk. Most az a kérdés, hogy 
melyikre. Ha egyáltalán ebben a képviselı-testület gondolkodik. Akár a nap folyamán 
visszatérhetünk erre és a munkarendünket módosítjuk, kitőzve azt a napot, ülést, ahová ez 
bekerülhet, mert ennek az elıkészítéséhez is idı kell.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ezzel foglalkozni kell. Arra a kifejezésre kell 
reflektáljak, hogy a szülınek kell megnevelni gyermekét. Ennek a problémának a 
megoldásban mindenkinek oda kell tennie magát. El kell képzelni, hogy mennyi idı az, 
amikorra a gyereken és a társadalmon lehet változtatni, hogy a család úgy neveljen és úgy 
tegye a dolgát. Ez egy nagyon hosszú folyamat, amíg elérjük azt, hogy ebben változás 
történik. Addig azt gondolom, ez a rendırségnek feladata. 
 
Palicz András kapitányságvezetı: Természetesen kimegyünk, viszont ha meglát egy ott lévı 
ember egy rendırautót, vigyázzba vágja magát és 2 percig rendben van. Azt nem tudjuk 
garantálni, hogy egy éjszakán keresztül ott álljon egy rendırautó. Most már úgy látom, erre 
kell felkészülni. Össze kell fogni az ÁNTSZ-szel, a munkafelügyelettel, mindenkivel, ki kell 
jönni éjszaka, egy ellenırzést meg kell szervezni, át kell nézni, és be kell csukatnunk 
valamilyen szinten majd, ha találunk olyan problémát, hogy például nincs elég vészkijárat, 
kiszolgálnak fiatalokat, kétszer megbüntetni, utána, ha be lehet zárni, akkor be kell zárattatni. 
Péntek, szombat éjszaka legyen rendır, inkább hétköznap ne legyen.  
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Gachályi Béla hivatalvezetı: A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében 
végrehajtandó feladatokról szól kormányrendelet alapján van lehetıség arra, hogy olyan 
szórakozóhelyet, ami nem teljesen szabályosan és megfelelıképpen mőködik, 
megrendszabályozni. A 23/2001-es kormányrendelet az, ami szabályozza, hogyan lehet ma 
egy zenés szórakozóhelyet nyitni, zárni, stb. Ez a kormányrendelet azt mondja, hogy a 
társhatóságok bevonásával, a jegyzı kezdeményezésére vagy összehangolásával 
ellenırzéseket lehet tenni. Ez azt jelenti az olvasatomban, hogy ezeket az ellenırzéseket, és a 
kormányhatározat is azt mondja, hogy május 15-ig a megyei kormányhivatalok 
közremőködésével összehangolt, fokozott hatósági ellenırzéseket kell végrehajtani. Nem csak 
a rendırség, az ÁNTSZ, a fogyasztóvédelmi felügyelıség, munkavédelem, vám- és 
pénzügyırség. Összeszámoltam, 7 hatóság közremőködésével járjuk a megyét. Azt gondolom, 
ha érkezik egy olyan jelzés, és ne abban gondolkodjunk, hogy be kell zárni, mert nem biztos, 
hogy be kell zárni, lehet, hogy teljesen szabályos. Meg lehet azt nézni, hogy munkaügyi, 
fogyasztóvédelmi, egyéb szempontokból rendben vannak-e a dolgok. Élni kell ezzel a 
lehetıséggel. Úgy tudom, hogy közel 70 ellenırzésen vagyunk már túl, ennek az élén a 
rendırség áll, de még 6 hatóság követ bennünket. Meg fogom nézni, hogy be van-e tervezve 
ez a szórakozóhely.  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Mi van engedélyezve, ez a keresztkérdés ilyen 
szempontból.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Mostanában semmit sem kellett engedélyeztessen, bejelentette, 
ebbıl adódott a probléma.  
 
Gachályi Béla hivatalvezetı: Gyakorlatilag, ha jelentkezek autóvezetési vizsgára, de még 
nincs meg a jogosítványom, addig nem vezethetek. Ez az új kormányrendelet helyre rakja azt, 
hogy amíg nem születik döntés a kérelemben, addig nem mőködtethetı a rendezvény, ez 
volna a lényege. Egy célzott, fokozott hatósági ellenırzéssel sok mindent el lehet érni.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Úgy tudom, ha egy üzletet akarok nyitni vagy egy kocsmát, azt 
bejelentem és el is kezdem, de a bejelentést követı 30 napon belül az összes hatóságnak le 
kellene ellenırizni, és ha valami nem felel meg, abban a pillanatban büntethetnek. Egy 
mőködı kocsmára ez nem igaz, nem hiszem, hogy nekik táncos rendezvényre engedélyük 
van. Amire kérték, annak kell mőködnie.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A bejelentésekkel ezt a helyére lehetett tenni. Jogszabály 
szerint tették, ezt már megnéztük. Van-e még valakinek kérdése? Annyit még el szeretnék 
mondani, hogy elhangzott a rendırség támogatása, illetve az anyagban is az szerepel, hogy 
tavalyi támogatást megköszönnek. Ezt a helyére kell tenni, mert az tavaly elıtti volt. 2010-
ben az önkormányzat hivatalánál el volt különítve 643.000,- Ft összeg, amibıl december 
hónap végén meg is vettük a benzinutalványokat. Viszont nem születetett a testületnek 
határozata, hogy ezt át is adhatjuk. Van arra a testületnek lehetısége, hogy hozzon egy 
határozatot, hogy ez az idei évben átadásra kerüljön, igaz, hogy az idei költségvetésben nincs 
rá támogatás, de ez nem az idei költségvetési évet érinti, a rendırségnek idén tudjuk odaadni, 
ami szerintem a mostani nehéz helyzetben, és az emelkedı üzemanyagárak mellett a 
munkájukat segíteni fogja. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért azzal, hogy a tavalyi 
évben megvásárolt 643.000,- Ft összegő benzinutalványt, a korábbi megállapodásunk szerinti 
feladatellátáshoz adjuk át a rendırség számára, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 89/2011. számú határozatát. 
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Tárgy: Rendırség támogatása 
 
89/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a rendırség 
támogatása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csongrád Megyei Rendır-
fıkapitányság részére üzemanyag támogatást nyújt 643.000,- Ft értékő vásárlási utalvány 
formájában. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a fentiekkel kapcsolatos támogatási szerzıdés aláírására. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a támogatás összegét - 
643.000,- Ft-ot - 2010. évi költségvetésében eredeti elıirányzatként biztosította. 
 
A határozatról értesül:  

- Dr. Lukács János r. dandártábornok fıkapitány 
Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság 
6700 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24. 

- Palicz András kapitányságvezetı Makó Városi Rendırkapitányság 
6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 

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

 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van-e még kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
Bacsa György alpolgármester: A támogatásban benne van az adminisztrátor is.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az egyik utalványban adott támogatás, a másik 
természetbeni. Az adminisztrátort 6 hónapig 6 órában tudjuk alkalmazni, illetve biztosítunk 
egy takarítónıt is. Elhangzott nagyon sok felvetés Kiszombor önkormányzata és a képviselık 
részérıl. Valóban nehéz helyzet alakul lassan már ki az elszegényedés kapcsán, érinti a 
településünket, itt van a határátkelı. A rendıri jelenlét és a határırizeti kirendeltség jelenléte 
számunkra nagyon fontos. Reméljük, a létszámhiányuk majd megoldódik, bízunk abban, hogy 
a 107-es hívószámon el tudjuk érni mindig a megfelelı személyt, hogyha bejelentést kívánunk 
tenni. Bízunk abban, hogy a falugyőlésen elhangzottakat és az új ırsparancsnok úr, ha majd 
megismeri a településünket és az itt élıket, akkor az ott felvetett gondokat kezelni fogja. 
Lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy ennek a bizonyos kocsmának a gondja 
megoldódjon. Ebbıl már látszik, hogy ez nem csak Kiszombor település önkormányzatát és 
hivatalát érinti, hanem közös együttmőködés kell a rendırséggel. Bízunk abban, hogy a 
bőnözés száma csökkeni fog, nem növekedni fog Kiszombor esetében. A beszámolóban 
foglaltakat javaslom, hogy a képviselı-testület fogadja el, megköszöni az eddigi 
együttmőködést, mind a gyermekjóléti szolgálattal, az önkormányzattal, köszönjük ezt a 
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munkát, reméljük, hogy a továbbiakban is együtt tudunk mőködni. Aki elfogadja a 
beszámolót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 90/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombor Rendırırs tevékenységérıl szóló beszámoló 
 
90/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a  
Kiszombor Rendırırs tevékenységérıl szóló beszámolót. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

-    Mózes János r. százados, mb. ırsparancsnok Kiszombor Rendırırs  
      6775 Kiszombor, Régi M. u. 2. 
- Palicz András r. alezredes, kapitányságvezetı 

6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szirbik Imre képviselı: A polgárırséggel kapcsolatban szeretném, ha a képviselı-testület is 
be lenne avatva.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Hallottuk, hogy felvette a kapcsolatot kapitány úrral elnök úr, 
illetve Mózes úrral is tárgyaltak. Úgy tudom, hogy volt kint Kiszomboron a Polgárır 
Szövetség Csongrád megyei vezetıje is, akkor sajnos ezen a megbeszélésen nem tudtam jelen 
lenni, mert épp képviselı-testületi ülésünk volt a szokott idıpontban, a meghirdetett 
munkarend szerinti. Ebbe be kell vonni a képviselı-testületet is, de már azt szeretném vázolni, 
hogy érezhetik az itt lévık, hogy gondok vannak a pénzügyekkel, gondok vannak a 
finanszírozással. Elhangzott az is, hogy pénz nélkül nagyon nehéz a feladatokat ellátni. 
Láthatják azt is, láthatja elnök úr is, hogy még a tavalyi támogatásunkat tudjuk odaadni a 
rendıröknek azért, hogy többet tudjanak járırözni. Akkor, amikor ennyire szőkre szabott a 
költségvetés, akkor ennek még lehetıségét sem látom, hogy megtaláljuk azokat a kis 
morzsákat, amiben a polgárırséget támogatni tudnánk. Nincs ebben semmi perspektíva, ami a 
támogatottságot jelentheti. Itt a gond, hogy ugyanakkor létrehoznának egy szervezetet, amit 
létre tudnak úgy hozni, hogy 10-en összeállnak és bejegyeztetik, ennek semmi akadálya, 
ebben a képviselı-testületnek nem is kell benne lenni, mint alapító. 10 ember ezt a szervezetet 
létrehozhatja, inkább abban látom a következı lépéseknek a problémáját, hogy nincs pénzünk, 
nem tudunk támogatást adni, nem fogunk tudni benzinpénzt adni, mert szinte ezekben az 
években ez volt az utolsó, amit a rendıröknek tudtunk adni, a 2011-es költségvetésben már 
ilyen támogatás nincs. Nincs mögötte támogatás és ha megkérünk arra embereket, hogy 
vegyenek részt ebben a nagyon szép feladatban, egyszerően nem tudunk nekik benzinre pénzt 
adni, nem tudunk nekik kapcsolattartásra telefont adni, nem tudunk autót adni, szinte 
korlátozva vagyunk mindenben. Ennyit szerettem volna ehhez kiegészítésként elmondani. 
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Bakos Tamás KCKÖNK elnöke: Üdvözlöm a testületet. Szeretném létrehozni a 
polgárırséget, olyan embereket állítok fel, akik Kiszomborra ráhat. Civilek csinálnak 
mindent, nekem nem kell segítség, a rendırséggel fogok járni. Nem kell kocsi, stb., stb. Nem 
kell segítség, csak tudjanak róla, hozzájáruljanak. Vannak olyanok, lehet, hogy a testületnek 
nem szólnak, de nekem szólnak, hogy segítsek már. Nem tudok mit csinálni, esetleg 
beküldöm ide az önkormányzathoz, hogy itt tegyenek panaszt. Ezt szeretném megelızni, 
ezeket a bajokat. Ha létrejön, tovább segítem a rendırséget. Nem kell segítség, olyan 
embereket állítok, akiknek nem kell segítség. Majd idıvel lehet, hogy kapok segítséget.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük ezt a felajánlást. 
 
Palicz András kapitányságvezetı: A polgárırséggel úgy vagyok, hogy ha tenni akarunk 
valamit egy település közbiztonságáért, akkor vagy a rendırséget fejlesztjük, amikor romlik a 
közbiztonság, akkor szokott erısödni a polgárırségnek jelenléte, vagy ha a pénzügyi dolgok 
úgy engedik, kamera felszerelésével szoktak általában hozzájárulni az emberek. Például 
Földeákon most több vállalkozó segít azzal, hogy összedobnak pénzt, felszerelnek 6-8 
kamerát, ami az egész települést védi. Több településen megtörtént már ez. Ha van 
összefogás, biztos, hogy szeretné mindenki a közbiztonságot, csak úgy érzem, rajtunk kívül is 
tenni kell ezért, mert mi nem vagyunk egyetlen tagja, aki ezt meg tudja oldani, ez biztos, hogy 
így van a mai világban. Azt mondom, aki segíteni akar nekünk, azt mindenkit szívesen 
fogadunk, ha valakinek nem csak az fontos, hogy mindig elmondja, hanem tesz is érte. Közös 
szolgálatot úgy képzeljük el, hogy amikor éjszaka a kollégáim egyedül vannak vagy éppen 
úgy vannak szolgálatban, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy egy páros: egy polgárır és egy 
rendır sétál a településen, a másik pedig gépkocsival járja, éppen Ferencszállásra átmegy. Ez 
a bőnmegelızési része, hogy ha látnak egy polgárırt egyenruhában vagy csak egy felirattal a 
hátán, nem kell neki verekedni, nem kell neki részt venni semmiféle háborúban, jeleznie kell. 
A jelenlétével is már sok mindent el lehet érni azokon az utcákon, ahol végigsétálnak, több 
mint valószínő, hogy nem fog történni bőncselekmény. Olyanok, akik saját idejükbıl szánnak 
rá az éjszakából, nem a családjukkal vannak, hanem a közbiztonságért tesznek. Valahol 
nincsenek ott, akkor hiányolják ıket, itt miért nem voltak éppen akkor, ha történik valami, 
akkor hiányoznak, amikor nem történik semmi, akkor nem tud róluk senki, nehezen szokták 
megköszönni még a munkájukat is. Ez egy olyan munka, amit a közért teszünk, remélem létre 
fog jönni, 11 településünkön van polgárırség, javarészt jól is mőködik. Egyet javasoltam 
elnök úrnak, inkább kevesebben, de jót. Azt nem szeretném, hogy lenne 52 tagja és abból 48 
csak azért polgárır, hogy a nevét adja hozzá, inkább legyenek 10-en, de ha tényleg szükség 
van rájuk, akkor segíteni tudjanak. Sokat fognak tudni segíteni biztos, hogyha lesz az 
önkormányzatnak különbözı rendezvénye, az útlezárásokban vagy éppen, ha valami olyan 
területen kell, például Makón is nagyon sokat szoktak segíteni, ha rendezvény van, mindig 
lehet rájuk számítani. Azt mondom, aki szeretné és szívesen csinálja, mi mindenkivel 
partnerek leszünk. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm szépen. Köszönjük a részvételt és köszönjük az 
eltelt idıszak munkáit.  
 
Palicz András kapitányságvezetı: Köszönjük a lehetıséget.  
 
 
2. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- Tájékoztatás a településrendezési terv módosításának állásáról 
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Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
       polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és tervanyag az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztatás a településrendezési terv módosításának 
állásáról. Köszöntöm Gábor Vilmos kollégámat. Kérem, hogy tájékoztassa a képviselı-
testületet.  
 
Gábor Vilmos építésügyi elıadó: A rendezési terv készítése folyamatban van. A tervezı 
elkészítette a terveket, megküldte az önkormányzatnak, véleményeztük, átnéztük. Hibák 
voltak benne, kijavította. Ez az elıterjesztés nem kötelezı része a rendezési terv 
elfogadásának, hanem azért hoztuk a testület elé, hogy mindenki nézze át, nincs-e benne 
elírás, hiba, elnevezés, vagy gondolat, ami esetleg kimaradt. A testület, amit elfogadott 
programot a szerint készítette el a tervezı. Egyetlen egy módosulás van benne a 
településközpont vegyes terület, ami a József Attila – Zöldfa – Szılı – Délvidéki utca által 
határolt terület, ezt akartuk bıvíteni a mővelıdési ház felé, hogy annak a beépítését tudjuk 
megnövelni, 50 vagy 60 %-ra. Akkor lenne lehetıség az épület bıvítésére. A megyei 
fıépítésszel történt egyeztetés során a településközpont vegyes területet bıvíteni nem lehet. 
Ami ki volt jelölve a korábbiban, ugyanakkorának kell maradnia. Jogszabályi elıírás, nem 
lehet bıvíteni. Bıvíteni úgy lehet, hogy veszünk meg mellette telkeket, összevonjuk és lehet 
rá építeni. Az összes többi, ami felmerült, benne van, végignéztük. Testületi döntést követıen 
a tervezı 30 példányban lesokszorosítja és elküldjük a hatóságoknak, akik véleményezik. Ha 
valamelyik hatóság hibát jelez, azt a tervezı asszony kijavítja, és utána kerül 
közmeghallgatásra, és a Tervtanács is bírálni fogja ezt a tervet. A legvégén fogja elfogadni a 
testület.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Mi lesz a mővelıdési házzal? 
 
Gábor Vilmos építésügyi elıadó: A mővelıdési ház környéke gazdasági terület, csak nem az 
a neve, hogy településközpont vegyes terület, kevesebb a beépítési százalék. A lakóterületen 
30 %, a gazdaságin 40 %, a településközpontban 50 %.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: A Móricz utcai iskolánál nem került átvezetésre, hogy a 
felújítás megtörtént.  
 
Gábor Vilmos építésügyi elıadó: Javítani fogjuk.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 91/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor nagyközség Településrendezési Tervének módosított tervanyaga 
 
91/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Kiszombor 
nagyközség Településrendezési Tervének módosított tervanyagát.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy Kiszombor 
nagyközség Településrendezési Tervének módosított tervanyagát a terv módosításának 
menete szerint a módosítási eljárásban érintett szakhatóságoknak/hatóságoknak 
véleményezésre küldje meg. 
 
Errıl értesül:  

- Szemerey Márta tervezı Tér-Idı Mőterem Bt. Szeged 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
3. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
    polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Polgármesteri jelentés a következı napirendi pont. 

− Március 1-jén a Szennyvíz Társulás Intézı Bizottságának ülésén voltam. 
− Március 3-án falugyőlést tartottunk. 
− Március 4-én kormánymegbízott meghívta a polgármestereket, bemutatták a 

kormányablakot és pályázatokról kaptunk még tájékoztatást az NFÜ-tıl. 
− Március 5-én remek óvodabálon vettünk részt. 
− Március 7-én a kastély ügyében tárgyaltunk a szakemberekkel Kiszomboron. Átvettük 

a sószobát ezen a napon. Délután a Sportcsarnok tervezıjével konzultáltunk. 
− Március 8-án az OTP kapcsolattartója keresett meg és tájékoztatott a kedvezményes 

fejlesztési hitelekrıl. Érdemes azon elgondolkodni, hogy például a Sportcsarnoknál az 
önrészt nem lenne-e jobb támogatott hitellel kiváltani, de ezt majd szakmailag 
megnézzük és hozzuk a testület felé, ha mégis az jobb. 17 órától polgári védelmi 
felkészítést tartottunk a tanácsteremben. Nagyon sokan elfogadták a meghívásunkat és 
nagyon jó volt, akik megjelentek, nagyon értékelték és azt mondták, jó is egy ilyet 
tartani, Nagy-György Attila elmondta a besorolási fokozatunkat, mikor, kinek, mi a 
feladata, mindenkinek elmondtuk, hova van beosztva és ha egy ilyen rendkívüli 
helyzet van, hogyan történik és mi a feladat. Nyitottan és pozitívan vették az emberek, 
akik ide be vannak osztva. Április 19-én lesz nálunk egy gyakorlat, ahol a 
közmunkások, illetve ebbıl a csapatból, akik ráérnek, 20 fıvel meg fogjuk tartani a 
tényleges gyakorlatot is. Abból fog állni, hogy lesz szivattyúzási gyakorlat, egy 
átereszt ki fogunk cserélni, vállalkozót is kérhetünk, erre van 120.000,- Ft. Kaptunk a 
katasztrófavédelemtıl egy pályázat kapcsán egy új szivattyút, amihez járt valamennyi 
csıvezeték, vásároltunk még hozzá, mert nem találtuk elegendınek. Lesz egy olyan 
része, hogy egy házat be kell homokzsákozni, hogyan töltjük a zsákot, hogyan kell 
lerakni. Lesz mentési akció, akkor a mentısök jönnek ki, hogy milyen estekben, mit 
kell csinálni, életmentéstıl kezdve a balesetek ellátásáig tartanak majd elıadást. Elıtte 
lesz egy elıadás, amit Nagy-György Attila fog tartani, utána megyünk a helyszínre. A 
Kör utcán az Óbébai utca és a Kiss utca között egy nagy áteresz kicserélése fog 
megtörténni, a Csatorna utcán fogunk homokzsákolni, illetve a Kör utca és az Óbébai 
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utca sarkon van egy elég nagy terület, oda fogjuk tenni az elsısegély sátrat. Ez egy 
ebéddel fog zárulni, ami már az önkormányzat költsége lesz, az ebben résztvevıket 
egy ebéddel fogjuk megvendégelni a Rónay-kúriában. Ez lesz gyakorlatban, amikor 
egy vízkár-elhárítást meg tudunk mutatni. 

− Március 11-én Makón a Többcélú Társulás ülésén vettem részt. 
− Március 14-15.: ekkor voltak az ünnepségeink. A népdaléneklési verseny nagyon jól 

sikerült, csodálatos elıadásokat hallottunk a kicsiktıl a felnıttekig, megmutatták 
magukat a kórusok, szólóénekesek. Nagyon örültünk annak is, hogy az idıs 
hölgyektıl kezdve, az óvoda dolgozói, iskola dolgozói részt vettek. 15-én a felsı 
tagozatosok adták a mősort, nagyon szép mősort láthattunk. Javaslom, hogy köszönjük 
meg a pedagógusoknak a felkészítést. Aki egyetért azzal, hogy köszönjük meg a 
pedagógusoknak a felkészítı munkát, a március 15.-ei ünnepség rendezését, 
szervezését, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 92/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A március 15-i rendezvény résztvevıinek elismerése 
 
92/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı–testülete ezúton fejezi ki elismerését 
és köszönetét a Dózsa György Általános Iskola pedagógusainak, akik - mint rendezık, 
szervezık, felkészítık - részesei voltak Kiszombor 2011. március 15-i ünnepi 
rendezvényének és ezzel hozzájárultak nemzeti ünnepünk magasztosságához méltó, egyben 
kiemelkedıen színvonalas megünnepléséhez. 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Dózsa György Általános Iskola igazgatója és általa a felkészítı pedagógusok 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük a szónoknak is a nagyszerő beszédet.  

− Március 16-án intézményvezetıi értekezletet tartottunk. Ezen a napon keresett 
bennünket Szeredi Attila a mezııri ırszolgálat ügyében, továbbra is szeretnék 
fenntartani a kérelmüket, mert most is úgy érzik, hogy a nagygazdák tartják fent ezt a 
szolgálatot. Az volt a kérésünk Szeredi Attila fele, hogy ısszel itt amikor a koncepció 
tárgyalásra kerül ismételjék meg a kérelmüket. 

− Március 17-én Ottmár László, a DÉMÁSZ kapcsolattartó volt. Elküldtük levelünket, 
hogy milyen csúnyán megcsonkolták a fákat. Arra hivatkoznak, hogy ez mindenkinek 
a saját feladata lenne. Miután nem csinálják meg a lakók, ezért ık megcsinálják, van 
egy szerzıdésük kertész végzettségő szakemberrel, szakcsapattal, de 
valószínősíthetıen nem az a szakcsapat végzi ezt a munkát, ezért tényleg lecsonkolják 
a fákat.  

− Március 16-án, 17-én megkezdıdtek a sarki fórumok, ezt a másik héten folytattuk is. 
− Március 18-án Makón védelmi bizottsági ülésen vettem részt Süli Jánossal. 
− Március 19-én Kaposvári Péter, a MÁV szegedi igazgatója keresett meg. Elküldtük 

levelünket, hogy milyen rossz állapotban vannak a tulajdonukban lévı épületek. 
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Kijött, jelen volt alpolgármester úr is, lenne egy olyan ajánlata, hogy esetleg az 
önkormányzatnak ezt bérbe adnák, közösen próbálnánk ezt rendben tartani. 
Elmondtuk azt, hogy ehhez kellene egy bejárás, ahol a mőszaki állapotát egyáltalán 
meg tudnánk állapítani, amivel lehetne esetleg valamit kezdeni, az a kisállomás 
épülete. Említettük, hogy ott van egy lakás is, azt is tudom, hogy szét van ázva, mert 
mikor kiköltöztek belıle, eltört a vízvezeték és „úszott” a lakás. Hogyan lehetne-e ezt 
valakinek bérbe adni? Mondta, hogy ezért jött az önkormányzathoz, mert ha mi ezt 
átvennénk, utána mi már ki tudnánk adni az épületet valakinek lakás célra. Esetleg 
olyan feltétellel, hogy tartsa rendben magát az állomásépületet és a környezetét. Azóta 
nem kaptunk semmi visszajelzést, mert mondta, hogy az idıpont kitőzését közösen 
tesszük meg és a mőszaki szakembereinkkel, alpolgármester úrral végigjárnánk ezeket 
az épületeket, megnéznénk egyáltalán, hogy mivel állunk szemben, milyen 
pénzigényő ez a dolog. Kértem, hogy le kellene bontani ezeket a kis ırbódékat, miután 
már központilag vezérlik a vonatokat, nincs arra szükség, tönkrementek, ki vannak 
verve az ablakok, borzasztó rosszul néz ki a két állomás között is, illetve a 
nagyállomásnál. Említettük, hogy a kisállomásnál a kerítésbıl kidılt egy darab. Süli 
János felhívta az illetékes ügyintézıt, mondta, hogy nem szabad hozzányúlni, mert 
ennek értéke van, majd ezt rendezik. Ez elhangzott igazgató úr részérıl is, hogy nem 
igazán tudnak bontani, mert ahhoz, hogy bonthassanak, levélben le kell, hogy írjuk és 
majd kivezetik a könyvekbıl, mert ha selejteznek, ez vagyonvesztéssel jár és ezeknek 
az épületeknek, kerítéseknek, meg a többinek több milliós értéke van. A számviteli 
törvénynek van egy olyan szabálya is, hogy értéken kell nyilvántartani valamit, nem 
tudom, hogyan van ezeknek több milliós értéke. Így nem lehet bontani, hogy ezt az 
önkormányzat javasolja, ha javasoljuk is, a jövı évi selejtezésben lehetnek benne ezek 
az ırbódék, kerítések. A kerítéshez hozzá sem merünk nyúlni, mert a tulajdonos nem 
engedi.  

 
Balázs Zoltán képviselı: Kimeszelték a megállót. A MÁV Ingatlan Zrt.-nél kellene valakivel 
felvenni a kapcsolatot, akihez fizikálisan tartozik az épület. Akkora mennyiségő ingatlant 
kellene karbantartani, hogy amit kapnak rá pénzt, az elenyészı. A kiszombori várótermet be 
kellene hegeszteni, mert hajléktalanok is bemennek, nem arra használják, ami a rendeltetése.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megírjuk a levelet, hogy takarítsák el a kidılt kerítést.  
 
Balázs Zoltán képviselı: DÉMÁSZ-szal kapcsolatban a két évvel ezelıtti falugyőlésen is 
mondtam a Csatorna utcával kapcsolatban, hogy az ott lévı 5 db magasfeszültségő 
betonoszlop közül 3 db nagyon a kidılés határán van. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt már megírtuk, még egyszer írunk ez ügyben. Most 
nagyon sokat kicseréltek a Kör utcán, több helyen a faluban.  

− Március 21-én kastély ügyben tárgyaltunk ismét ügyvéd úrral és a könyvvizsgálóval.  
− A lakossági fórumok jók voltak. Május végén újra lehetne fórumozni. Közbeszerzés 

elindult a csatorna ügyben, mindenki ezt várja. Tegnap kaptam Dr. Ortutay Miklóstól 
levelet, ahol fel volt sorolva 4 vagy 5 cég, akik már megvásárolták a garnitúrát. Van 
érdeklıdés a pályázat iránt, ki van hirdetve, június 23.-a körül várható a 
szerzıdéskötés, ha nincs jogorvoslat.  

− Március 23-án rendkívüli testületi ülés volt. 
− Március 24-én a szennyvíz társulás ülése volt. Kihirdetésre került a közbeszerzés, 

amire már vásároltak ajánlatokat. Utána a szennyvíz társulás ülésével folytattuk 
munkánkat. 10 órától a gyalogátkelıhelyek létesítése miatt helyszíni bejáráson voltam. 
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Jelen volt a közlekedés-felügyelet, rendırség, Közútkezelı Kht.-tól a képviselı, 
tervezınk és Gábor Vilmos. Három átkelıhelyrıl volt szó, a Bisztrónál errébb kell 
hozni az átkötést, nem maradhat azon a helyen, mert távol van a közvilágítás. A 
Bisztró felıl kell indítani, ott kell berakni fedett átereszt. Kértem a tervezıtıl, hogy 
miután három átkelı tervezését jóváhagyta a képviselı-testület, de grátisz 
megtervezné-e a CBA-bolt és a Nagyszentmiklósi utca közöttit is. Azt mondta, akkor 
tervezi meg, hogy ha a világítást beméreti, és az megfelelı, akkor megtervezi ingyen.  

− Falucsínosító hétvége volt. Volt, ahol jó kezdeményezések elindultak, például a Kör 
utcán, ahol a fedett árkot megcsináltuk, ott rózsát, virágot ültettek, sövényt raktak, be 
is fogjuk füvesíteni. Kérték, hogy a főnyírásban segítsünk, ha az szépen kialakul, az 
egy szép kis parkocskája lesz a Kör utcának. Többször meghirdetjük és lesz ennek 
szerintem eredménye. Voltam a Szabadság és a Nagybokori utcán. A Szabadság utcán 
készítettünk egy járda-becsatlakozást, mert nagyon nehezen tudnak átmenni az úton, 
illetve a Szabadság utca végén egy átjárót, mert nem tudnak átjutni a túloldalra. A 
Nagybokori utcának a túl oldalán már földek vannak és a földek szélén megpróbálunk 
rendet rakni, ezzel reméljük, arra fogjuk ösztönözni az ott lakókat, hogy rendezzék a 
házuk elıtt lévı területet. Kevés a közmunkásunk egyébként. Most 2 napot dolgoznak, 
meg pénteken, a másik csapat a másik 2 napon dolgozik és pénteken, el kell, hogy 
mondjam 1/3-uk táppénzen van, így nagyon nehéz a feladatokat elvégezni. Felvettünk 
április 1-tıl közmunkásokat, akik csak átereszekkel foglalkoznak, el is kezdték a Mezı 
utcán. Sokkal kevesebb a közmunkásunk, látszik is a falun, de 1/3-uk beteg. Majd jön 
a váltás május 2-án.  

− Március 29-én Budapesten voltam a TÖOSZ küldöttgyőlésén. Ott volt Tállai 
államtitkár úr is. Elég sok minden nem tisztult ki még az önkormányzati ügyekben, 
volt, amikor úgy fogalmazott, hogy ez a saját álláspontja, véleménye. Olyan is szóba 
jön, hogy az iparőzési adó egy részébıl egy megyei keretet fognak létrehozni, a többi 
megilleti az önkormányzatokat. Lehet olyat is hallani, hogy az iparőzési adót elvonják. 
Oktatással kapcsolatban szintén a saját véleményét mondta, hogy valószínő az 
intézményvezetık kinevezéséhez az önkormányzatoknak csak egyetértése lesz majd 
szükséges. Az intézményvezetıknek nem lesz könnyebb az élete. Kérdezgették 
szociális ellátórendszerrıl is, hogy úgy hallották, hogy átveszi az egyház. Mondta, 
hogy ilyenrıl szó nincs. 2013-tól létrejönnek a járási kormányhivatalok. Korábban 
volt olyan elgondolás, hogy legyen elöljáró, most úgy tőnik, minden településnek 
polgármestere, képviselı-testülete lesz. A járások a közszolgáltatásokat irányítják, az 
önkormányzatoknak szoros együttmőködési készségének kell lenniük a járások 
irányába. A feladatellátási rendszert újrafogalmazzák, a finanszírozást átalakítják. Az 
Szja-hoz kötött finanszírozások megszőnnek, feladat-finanszírozás lesz. Az 
adósságrendezési eljárást szigorítani akarják, ha valaki eladósodik, akkor a büntetıjogi 
felelısség legyen ott mellette. Ezek nagyon érdekes kérdések. Januártól be kívánják 
vezetni, hogy a hitelfelvételhez a kormányhivatalnak kell a hozzájárulása, de már 
szeretnék, ha az idén meg tudnák alkotni a jogszabályt, hogy már korábban a 
kormányhivatal ebben részt tudjon venni.  

− Március 30-án Szociális Bizottság ülése volt. Utána gyermekvédelmi konferencia. A 
szokott hozzászólások hangzottak el, illetve ami döbbenetes volt, Bozsogi Zoltán 
részérıl hangzott el, aki egyébként pártfogó felügyelı, hogy egyre durvábbak a 
fiatalok által elkövetett bőnesetek, egyre fiatalabbaknál jelenik meg. Megjelent a 
kábítószer, már itt a környékünkön is érezhetı a hatása, ez nagyon elkeserítı volt. 
Kérte azt, hogy közérdekő munkában legyünk partnerek. Utána 17 órától Sport 
Bizottság ülésén voltam.  
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− Március 31-én tárgyaltunk a kastély kapcsán a két megyei alelnökkel. 
Megfogalmazták, hogy 51 és 49 %-os tulajdoni hányadot szeretnének, Kiszombornak 
lenne a többségi. Abban maradtunk, hogy elküldjük az anyagunkat és arra válaszolni 
fognak. Eddig semmit nem kaptunk, azt szeretném javasolni, illetve azt beszéltük meg 
hivatalon belül is a munkatársaimmal, hogy alelnök urakkal beszélve a szakmai 
embereknek jó volna összeállítani azokat a megállapodás mintákat, gondolkodni rajta, 
ahol ezeket különféle szerzıdésekben le tudjuk fektetni. Erre idı kell, ezt el kell 
kezdeni, gondolkodni rajta még akkor is, ha esetleg ebbıl nem lesz semmi. Az idı 
sürget bennünket, a megyét is, április végén lesz közgyőlés.  

− Voltunk a kormányhivatalban is a kormánymegbízott úrnál ezen a napon. Lesz egy 
elıterjesztés, amit már el is küldtünk B. Nagy Lászlónak, egy jogszabály-módosítási 
javaslatot. Ma osztottuk ki, ezzel nem készültünk el a testületi anyag kiküldéséig.  

− Szuda Zoltánnál voltunk az MVH-s pályázatainkkal kapcsolatban. 
− Szombaton, ifjúsági fórumon vettünk részt. Azt hiszem, 14-en voltak összesen, abból 

voltak felnıttkorúak is, 4-5 fı. Reméljük, elindul valami folyamat, több fiatalra 
számítottam.  

 
Balázs Zoltán képviselı: Ha lenne pályázati lehetıség, vagy olyan személyt találni, aki ezt 
összefogja, nyilván sokat lendítene a dolgon.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Polgármesteri jelentés ennyi lett volna. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Március 10-én kimentünk a temetıbe, beszélgetés gyanánt 
felmerült, hogy az ott összegyőjtött szemét problémájára keressünk valami megoldást.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Madárhálót tudtunk erre rátenni, más megoldást nem 
tudtunk.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Pár évvel ezelıtt is szóltam már, beszéltük, hogy ott voltak a 
dróthálók, drótkerítéssel körbefont két személy által fogható és üríthetı konténerek, nem 
sokba kerül. Az egyikre ráírnánk, hogy mőanyag, a másikra meg, hogy egyéb. Biztos, hogy az 
elején összekevernék, de öt év múlva már nem fogják összekeverni. Azokból több helyre 
elhelyezni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A komposztálható hulladékot Makóra, a vegyes hulladékot 
Vásárhelyre kell vinni.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Meg kellene nézni, hogy mennyibe kerülhetnek a sajtológépek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Hozna ilyet a Településtisztasági Kft., szerintem drága, de 
megnézzük.  
 
Bacsa György alpolgármester: Amíg ezekbe a szemétgyőjtıkbe állati hullát tesznek bele, 
nem sok értelme van.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Valami kerítéselemet letenni, csak ne vigye a szél a szemetet? 
 
Gazsi Gábor képviselı: Amit az Óbébai utcánál elbontottunk kerítéselemeket, azt fel lehetne 
használni.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Azzal még a tetejérıl kicsapja a szél.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Valameddig lehetne fogót rászerelni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Meg fogjuk nézni. Van egyéb kérdés, észrevétel? Van-e még 
kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki elfogadja a polgármesteri jelentést, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 93/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármesteri jelentés elfogadása 
 
93/2011.(IV. 5.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. április 5-i testületi 
ülés polgármesteri jelentését elfogadta. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
4. Napirend 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági 
Programjáról. 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
    polgármester 
 
/Az elıterjesztés, a gazdasági program és a középtávú fejlesztési koncepció a jegyzıkönyv 5. számú 
melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı napirend Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programja. Elkészítettük, ez egy 
iránymutatást ad, e mellett, ami lehetıségünk adódik és, amit a helyzet hoz, abban azonnal 
lépnünk kell. Kérdés, észrevétel, vélemény? Mit kellene még beletenni, mit kellene kivenni?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Kivenni semmit. Végigolvasva a sport és szabadidıs terek 
kialakítása, mint lehetıség különállóként nem volt felsorolva.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha meg tudjuk a sportpálya világítását valósítani, akkor 
gyakorlatilag a focipályán világított pályát tudunk kialakítani. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Hangsúlyosabban kellene, mint program. Láttam, hogy részleteiben 
már benne van.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azért itt vannak hangsúlyos kérdések, az ivóvíz, 
szennyvízcsatorna, belvízelvezetı árkok, ezek nagyon fontosak, alap infrastruktúrát 
jelentenek. A megterveztetett sportpálya-WC esetében lehet, hogy majd lesz LEADER 
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pályázat kiírva és be tudjuk adni. Azon kívül még mire gondol sportlétesítmények 
fejlesztésére? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Az elsı részbe jó lenne beemelni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most fogunk befektetni a Sportcsarnok felújításába 
önrészként 20 millió Ft-ot. Megírtuk a Sportkörnek a pályázatot, valószínő kölcsönt is kell 
nyújtsunk, és a lebonyolításban is segítenünk kell, ebben is majd a testületnek kell döntést 
hoznia. Úgy gondolom, a sport nálunk mindig kiemelten van kezelve. A sátrat a pályázatból 
nem biztos, hogy a közösségi napokra meg tudjuk vásárolni, ennek oka, amirıl a 
felterjesztésben is beszélni fogunk. A törzskönyvi nyilvántartás nincs szinkronban az egyéb 
jogszabályokkal és az MVH nem fogja kifizetni a Vályogos-tó és a Helytörténeti Győjtemény 
felújításához kapcsolódó támogatást. Azt kérik, nyissunk bankszámlát, ugyanakkor a 
jogszabályok nem engedik meg a két bankszámla megnyitását. Lehet ezt egyszerően kezelni, 
ami tegnap elhangzott, hogy semmiség, de úgy tudom, a számviteli törvény alapján gazdasági 
eseményt könyvelés nélkül nem enged. Azt mondom, hogy oldják meg jogszabály 
helyreigazításával, ezt a helyére kell pakolni. Nem jogszabálysértésre felhívni úgy mond a 
pályázatot megnyerıket.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A gazdasági erı, a versenyképesség megırzése, fejlesztése mit 
takar? Hogy jelentkeznek ezek a programban?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A gazdasági erı a korábban jóváhagyott programunkban 
szerepel, jóvá van hagyva 2007-tıl 2013-ig.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Agrárgazdaságot bemutató kommunikáció, marketing tevékenység 
ösztönzése, öko-termékek, egészséges élelmiszer elıállítása. Ez, hogy mőködik? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ebben mit tudunk csinálni? Ha vannak pályázatok vagy 
egyéb lehetıségek, akkor azt ösztönözni fogjuk. Ha vannak ezzel kapcsolatban valamiféle 
elıremozdulások, akkor felhívjuk a gazdálkodók figyelmét. Nem kívánunk öko-termékeket 
termelni és elıállítani, ez csak, mint fontosság, mint ösztönzés, mint hangsúly szerepel.  
 
Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı: Tisztelt Képviselı-testület! A Gazdasági Program 
mellé azért került oda a koncepció, mert ebben a középtávú fejlesztési lehetıségek csokra van. 
Ez akkor készült, amikor az uniós csatlakozást követıen a térség fejlesztésére vonatkozóan 
koncepciókat kellett készíteni, hogy összhangban legyen a központi tervezésekkel, illetve a 
térség terveivel. 2005 körül készült, amikor a régi uniós alapok már kifutóban voltak és az új 
uniós alapokra kellett felkészülni. Ilyen koncepcióval minden önkormányzatnak kellett, hogy 
rendelkezzen, hiszen a pályázatoknak, fejlesztéseknek ezek voltak az alapjai. Mivel ez 
hosszútávú ezért, ez egy keretlehetıség, hogy bármi, ami bejön, annak felhasználására 
mozdulni tudjon az önkormányzat. Azért gondoltuk, hogy mellétesszük, hiszen ez egy élı 
döntése a képviselı-testületnek. Az akkori fejlesztési alapok várhatóan 2013 után fognak 
változni, ez annak a kerete.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezekre lenne szükség a faluban is. Ezt nem nekünk kell 
megvalósítani, hanem a vállalkozásoknak, együttmőködve az önkormányzattal, a 
lehetıségeket kihasználva. Attól függetlenül, hogy ez korábban készült, mind a mai napig 
igaz, sıt a mezıgazdaság szerepe egyre jobban erısödik. Be kell írni, az Óbébai és Móricz 
utcai iskolaépületeket felújítottuk, ezt az alapvetésnél ki kell javítani.  
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Szekeres Krisztián képviselı: A településrendezési terv pontnál a második mondatban: 
„szükség” helyett „szükséges” a jó kifejezés.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Javítani fogjuk. Kimaradt az ivóvízminıség-javító program 
is. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki elfogadja az elhangzott módosításokkal a Gazdasági 
Programot, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 94/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági 
Programja 
 
94/2011. (IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és - a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint normatív 
határozattal - elfogadta Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011-2014. évekre 
vonatkozó Gazdasági Programját a melléklet szerinti tartalommal. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programját 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (5) bekezdése alapján, mint a 
képviselı-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon közzé kell tenni a 
polgármesteri hivatal hirdetıtábláján történı kihelyezéssel. 
 
A Gazdasági Program a határozat mellékletét képezi. 
 
Határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
2. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- Felterjesztés – törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos probléma 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 6. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Felterjesztés – törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos 
probléma. Pár szóban elmondom ennek a felterjesztésnek az elızményét. 2009-ben a 
költségvetési törvényben, ami 2010-re szólt, beletettek egy módosítást, ami arról szólt, hogy 
az önkormányzatok a törzskönyvi nyilvántartást módosítsák. Be is hoztuk testület elé, az 
önkormányzat kapott egy törzsszámot. Korábban a polgármesteri hivataloknak volt 
törzsszáma, a polgármesteri hivataloknak volt adószáma és pénzforgalmi bankszámlája. 
Bejegyzésre került a testület jóváhagyásával úgy az önkormányzat, hogy törzsszáma van, 
adószáma és bankszámlaszáma nincs. Minden pályázatot az önkormányzat nevén adunk be, 
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mind a DARFÜ-nek, mind a regionális programokhoz, mind a LEADER-hez és az MVH-hoz. 
A végrehajtó szerv a polgármesteri hivatal. Az önkormányzat önmagában nem költségvetési 
szerv, költségvetési szerve a polgármesteri hivatal. A polgármesteri hivatal az, aki végrehajtja 
a költségvetést, pénzforgalmi bankszámlát vezet és a beszámolás rendszeréhez is így 
kapcsolódik. Le is írjuk, két pénzforgalmi számlával nem is rendelkezhetünk, nem tudnánk 
könyvelni, mert maga a beszámolás és költségvetés rendszere arról szól, hogy egyetlen egy 
bankszámlánk van, ha lenne önálló intézményünk, az egy más kérdés, de nincs. A 
polgármesteri hivatal bankszámlájához kapcsolódó pénzforgalom könyvelésére alkalmas a 
rendszer. Ha megnyitnánk még egy bankszámlát, amit tılünk az MVH kér, azt le se tudnánk 
könyvelni. Nem csak nekünk okoz problémát, felhívtam egy pár önkormányzatot, hozzá is 
járultak, hogy ebben a felterjesztésben, illetve, amit B. Nagy úrnak küldtünk levelet, abban is 
benne van Tiszasziget, Kübekháza, Öttömös, Maroslele, Mártély. Az MVH-val beszéltem, azt 
mondták, van egy jogszabály, végre kell hajtani, mondtam, hogy rendben lévı, csak nem lehet 
végrehajtani. Ez a felterjesztés arról szól, hogy ezt az egész rendszert próbálják meg 
módosítani és felhasználhatóvá tenni, mert így az összhang nincs meg a törzskönyvi 
nyilvántartás, az államháztartási törvény, az MVH-ról szóló jogszabály és sok-sok jogszabály 
között. Ezzel nem lehet megoldani, hogy megnyitunk egy bankszámlát, mert akkor a 
beszámolási kötelezettséget és a számviteli törvényt fogjuk megsérteni. Az MVH 
ragaszkodik, hogy nyissuk meg, nem ez a megoldás. Az egész országban probléma van jelen 
pillanatban, beszéltem a TÖOSZ-szal is, tudnak a gondról. Az volna a legjobb, hogy minél 
gyorsabban a jogszabály módosítását tegyék meg. Itt vannak már olyan korlátok, amit nem 
lehet egyszerően és gyorsan megcsinálni, mert ha ez még valakinek tavaly eszébe jut, akkor 
lehetett volna olyan módon, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal olvadjon össze, 
cserélni a törzskönyvi számot, az elszámolási számlaszámot. A polgármesteri hivatalét 
mondjuk az önkormányzatra átnevezni. Nem kapjuk meg az iskolatej támogatást, nem fogjuk 
megkapni a mezııri támogatást, ezek mind ilyen jellegő kifizetések, emiatt a probléma miatt. 
Kiszombor esetében 30-33 millió Ft körüli összegrıl van szó, plusz még az iskolatej, meg a 
többi.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Nekünk kell ezt felterjeszteni? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A kormányhivatalban fıosztályvezetı asszony mondta, hogy 
van olyan lehetıség, hogy az önkormányzat jogszabály-módosítási kérelmet felterjeszthet. 
Hívtuk elıször az OTP-t, hogy tudnának-e valami pénzügyminisztériumi kapcsolódási pontot. 
Mondták, hogy több önkormányzatnak megnyitottak bankszámlaszámot. Ettıl függetlenül ez 
nem megoldás. Azon a bankszámlán lévı pénzmozgást nem lehet könyvelni, bejön a 
támogatás, átrakjuk a polgármesteri hivatal bankszámlájára, jön a következı, ugyanezt 
csináljuk, de nem tudjuk lekönyvelni, nincs hova. A másik, hogy kimondja a jogszabály, hogy 
két bankszámlával nem is lehet rendelkezni, alábontott számlákkal igen, de fıszámlával nem.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Az MVH most folyamatosan támadja az önkormányzatokat, 
azért derült most ki, mert ez a pályázatok elszámolásához kapcsolódik. Az MVH-t sem 
zavarta eddig, hogy az iskolatejtıl kezdve a mezııri támogatásig ugyanígy történtek az 
elszámolások, most jött ki, hogy ez így nem jó. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Költségvetési szervekrıl intézkedik sok jogszabály és nem 
költségvetési szerv az önkormányzat, jogi személy. Nem sorolja be, akkor miért várja el, hogy 
így csináljuk. Azt nem értem ennyi éven át, hogy kaphattuk a Polgármesteri Hivatal 
számlaszámára alábontott állami támogatás számlaszámra az állami támogatást, a normatívát, 
a feladatmutatóhoz kötött és az összes többi támogatást. Mind megkaptuk és esetünkben 343 
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millió Ft körül van. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a felterjesztéssel, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 95/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Felterjesztés – törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos probléma tárgyában 
 
95/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva  

felterjesztési jogával él 
 
Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterhez, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
vezetıjéhez, valamint 
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
vezetıjéhez, 
 
melyben kéri az 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/K. §-ában,  
 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében, az 
Áht. 88. §-ában, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 8. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés e) pontjában, 174. § (2) bekezdésében, az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000.(XII. 24.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdésében és a kincstári számlavezetés 
és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzatok felhasználása, valamint 
egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjérıl szóló 46/2009.(XII. 30.) PM rendelet 59. § 
(5) bekezdésében foglalt rendelkezések közötti összhang kialakítása érdekében szükséges 
intézkedések megtételét, az egyértelmő szabályozás és a helyes joggyakorlat kialakításának 
elısegítését. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a fenti tárgyú 
felterjesztést terjessze fel az illetékes miniszterekhez és a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját, valamint a térség országgyőlési képviselıjét a felterjesztés tartalmáról 
tájékoztassa. 
 

Errıl értesül: 

1. Nemzetgazdasági Minisztérium – Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 
2. Vidékfejlesztési Minisztérium - Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter  
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal – B. Nagy László kormánymegbízott 
4. Mágori Józsefné országgyőlési képviselı 
5. Szegvári Ernıné polgármester 
6. Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
7. Irattár 

 
 
- Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet. 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
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/Az elıterjesztés, a rendelet-tervezet, a hatásvizsgálati lap, a 8/2011.(IV. 6.) KNÖT rendelet, 
P.Ü.V.E.B. határozata a jegyzıkönyv 7. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló rendelet a következı elıterjesztés. Kérdezem jegyzı urat, ezzel kapcsolatban van-e 
szóbeli kiegészítése? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A leírtakhoz képest nincs, viszont tegnap tárgyalta a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság. Többünk oldaláról felmerültek pontosítások, módosítások, mind 
polgármester asszony, mind a bizottság részérıl, mind pedig a részemrıl is. A bizottság már 
úgy fogadta el, hogy ezekkel a módosításokkal együtt javasolja elfogadni. Felsorolnám a 
javításokat: 27. § (2) bekezdésében a 3. mondatot stilizáltuk és úgy hangzana, hogy „a 
határozatot és rövidebb rendeletet a jegyzıkönyv szövegébe beépítve, terjedelmesebb 
rendeletet a jegyzıkönyv mellékleteként kell jegyzıkönyvbe foglalni.” A 31. § (4) és a 36. (2) 
bekezdésében a vagyonrendelet szóból kimaradt egy „e” bető. Az 1. melléklet második 
oldalán az iskola egészségügyi ellátásánál be kell építeni a K & K Polymed Bt.-t is, illetve a 
fogorvosi szolgáltatásnál Dr. Lázár István cégét is, mert a másik körzetet ı látja el. A 31. § (2) 
bekezdés g) pontja törlésre kerülne és a h) pontból lenne a g). Pósa János javasolta azt, hogy a 
Pénzügyi Bizottságnak ne legyen olyan hatásköre, hogy belsı ellenırzési munkában 
közremőködik. 41. § (2) bekezdésében annyi hiba van, hogy visszautal az elejére, a hivatalos 
lapra, de mivel többször át lett szerkesztve a tervezet, a 4. § (3) bekezdés helyett a 2. § (3) 
bekezdés kerülne be. A záró rendelkezéseknél a 44. § (2) bekezdésnél az nem 11-es, hanem a 
22/2007-es rendelet, az elıterjesztésben jól szerepel. Ezekkel a módosításokkal kellene 
elfogadni a rendeletet. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Kérdés, észrevétel, vélemény? 
Aki jóváhagyja a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 8/2011. rendeletét. 
 
/A rendelet a jegyzıkönyv 7. számú melléklete./ 
 
 
- Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a rendelet-tervezet és a hatásvizsgálati lap a jegyzıkönyv 8. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló rendelet módosítása. Átadom a szót jegyzı úrnak. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A leírtakat nem szeretném kiegészíteni. A Szociális Bizottság 
tárgyalta, elfogadásra javasolja. Felmerült egy pontosítás, de csak szerkesztésbeli, nem 
érdemi. Alapvetıen a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása esetén fıleg a lakóház, a 
lakás, illetve annak környékének, külsı résznek: kerítés, járda, vízelvezetı ároknak a 
tisztántartása esetén minısül a lakókörnyezet rendezettnek és ez a plusz feltétele annak, hogy 
valaki bérpótló juttatásra jogosult legyen.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy tudom, hogy Maroslelén vezették már be. Ennek 
személyi vonzata is van, mert el kell készíteni környezettanulmányokat, le kell dokumentálni, 



 35 

kap egy idıpontot, amíg rendbe teheti, utána megint kimegy megnézni, ha kell, 
felfüggesztheti, de utána, ha rendbe hozza, nem zárja ki egy évig magát a juttatásból, hanem 
ha rendbe tette, utána újra folyósítható. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a szociális 
rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 9/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
9/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 

az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet módosításáról 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet 
(továbbiakban: R.) IV. fejezet címében az „Együttmőködési kötelezettség szabályai a 
rendszeres szociális segély folyósítása esetén” szövegrész helyébe az „Aktív korúak ellátása” 
szöveg lép.  

2. §  
 
Az R. az alábbi 12/A. §-szal egészül ki: 

 

„12/A. § 
 

(1) A bérpótló juttatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a bérpótló 
juttatás egyéb feltételeinek megfelelı jogosult kérelmezı, vagy az ellátásban már részesülı 
személy (a továbbiakban: bérpótló juttatásra jogosult személy) köteles lakókörnyezetének 
rendezettségét biztosítani. 
(2) A bérpótló juttatásra jogosult személy a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására 
vonatkozó, a (3)-(4) bekezdésben meghatározott feltételeket köteles teljesíteni, függetlenül 
attól, hogy az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház használatára milyen jogcímen 
jogosult. 
 
(3) A bérpótló juttatásra jogosult személy a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására 
vonatkozó kötelezettsége:  

a) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje tisztán 
tartása, 

b) a kerítéssel a közterület felıl kívül határos terület, járda, csapadék-elvezetı árok 
tisztán tartása, 

c) az ingatlan állagának és rendeltetésszerő használhatóságának, valamint higiénikus 
állapotának biztosítása.  

 
 (4) A bérpótló juttatásra jogosult személy lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek 
tekinteni, ha 
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a) a főfélék magassága nem haladja meg a 20 cm-t, 
b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 20%-ánál nem foglal el több 

területet és a magasságuk nem haladja meg a 20 cm-t, 
c) nincs 120 liter mennyiségnél (győjtıedényzet mérete) több háztartási hulladék az 

udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban, 
d) a háziállatok tartása esetében e célra megfelelıen kialakított hely áll rendelkezésre, 

melynek a tisztasága is megfelelı, nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, 
nem folyik szét az udvaron a trágyalé, 

e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását és a 
kisgyerekek járdára, vagy utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét 
mutatja, 

f) a tüzelınek való rendezett formába van felhalmozva, 
g) a ház elıtti belvízelvezetı csatornarendszer tiszta, a csapadékvíz lefolyását 

háztartási hulladék, építési törmelék, föld és növények sem akadályozzák, és 
h) a ház elıtti növényzet nem akadályozza a forgalmat és a kilátást az úttestre.” 

 
3. §  

 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba.  
 

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

 
 
- Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terve 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a közbeszerzési terv a jegyzıkönyv 9. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2011. évre 
vonatkozó közbeszerzési terve. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a közbeszerzési 
tervvel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 96/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terve 
 
96/2011.(IV. 5.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése alapján elkészített - jelen határozat mellékletét 
képezı - 2011. évi éves összesített közbeszerzési tervét (továbbiakban: közbeszerzési terv) 
elfogadja, 2011. évre az abban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatásával számol. 
 
Amennyiben az Önkormányzat számára elıre nem látható közbeszerzési igény merül fel, úgy 
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (4) bekezdése szerint a 
közbeszerzési tervet módosítania kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 
megadva a módosítás indokát is. 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2011. évre szóló közbeszerzési terve a határozat 
mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Pályázati kiírás a Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatására 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a pályázati kiírás a jegyzıkönyv 10. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Pályázati kiírás a Kiszomboron mőködı társadalmi 
szervezetek és alapítványok támogatására. 1,7 millió Ft áll rendelkezésre. Úgy látom, hogy 
önkormányzati területen a többi ellátandó feladatunknál is gond van. 11-12 millió Ft-tal 
kaptunk kevesebbet, ebbıl adódik, hogy azt valahol vagy megspóroljuk, vagy még a 
kincstárjegybıl tudunk bepótolni. Alapfeladatoknál is gond van. Szembesülni kell azzal, hogy 
ez a rendszer így, ilyen finanszírozás mellett nem fenntartható. Összeállítjuk azt a programot, 
ami alapján fájdalmas döntéseket is meg kell hozni. A sport csak egy kicsi szelete, mert az 
összes többivel is gond van. Az országnak a pénzügyi helyzete, tőrıképessége annyi, 
amennyi. A feladat-ellátási rendszer, ha ebben a szerkezetben marad, ez újra halmozódik. A 
pályázati kiírás a napirendünk. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Nem érkezett hozzám olyan információ, hogy változtatni akarna a 
testület a pályázati kiírásnak a tartalmi és formai követelményein, ezért a tavalyinak 
megfelelıen készült el, ugyanazokkal a feltételekkel. A Pénzügyi Bizottság bontja a 
pályázatokat, ha hiányos a pályázat, akkor felszólítja a hiánypótlásra megfelelı határidı 
tőzésével a pályázót. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Szekeres Krisztián képviselı: A tájékoztató a közpénzekbıl nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltakról elsı bekezdés 4. sorában 
elírás történt: „rendszeresen” helyett „rendszeren” szó a helyes.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt javítjuk. Aki egyetért a pályázati kiírással, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 97/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Pályázati kiírás a Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatására 
 
97/2011. (IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a pályázati 
kiírás a Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki a 
Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal és feltételek szerint. 
 
A pályázati kiírás és annak mellékletei jelen határozat mellékletét képezik. 
 
Errıl értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Makó és Térsége Víziközmő Társulat mőködési költsége 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a tájékoztató táblázatok a jegyzıkönyv 11. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Makó és Térsége Víziközmő Társulat mőködési költsége a 
következı elıterjesztés. Egy összegben maradtunk 2011 júniusáig, megvannak a konkrét 
összegek, végignéztük a kiadásokat. Próbáltuk visszaszorítani a költségeiket, ilyen mértékig 
sikerült. Az elnök úr tiszteletdíja is jelentısen lecsökkent, ezt ı ajánlotta fel. Kiosztottuk, 
hogy milyen feladataik vannak, befizetések ott vannak, mennyien vannak elmaradva, adóban 
mennyit hajtottunk be, mennyit kell még behajtani. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Aki 
egyetért a mőködési költségek biztosításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 98/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Makó és Térsége Víziközmő Társulat mőködési költsége 
 
98/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Makó és 
Térsége Víziközmő Társulat mőködési költsége tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Makó és Térsége 
Víziközmő Társulat mőködéséhez, mőködési célú, céljellegő pénzeszköz formájában 2011. 
január 1. és 2011. december 31-ig terjedı idıszakra legfeljebb 1.530.500,- Ft összeget biztosít 
a ténylegesen felmerült költségek ismeretében. 
 
A Képviselı-testület a fenti összegbıl 1.300.000,- Ft-ot az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében eredeti elıirányzatként, 230.500,- Ft-ot felhalmozási tartalékból - diszkont 
kincstárjegy értékesítésébıl - biztosítja. 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a további három évre is 
biztosítja a Makó és Térsége Víziközmő Társulat mőködéséhez szükséges költségeket, mely 
várhatóan 2012. évben 923.500,- Ft, 2013. évben 1.057.500,- Ft, 2014. évben 691.500,- Ft, 
ezek az összegek az érintett években az önkormányzat költségvetésében eredeti 
elıirányzatként megtervezésre kerülnek.  
 
A Képviselı-testület felülvizsgálja döntését, amennyiben a feladatok ellátásában kimutatható 
csökkenés következik be.  
 
A határozatról értesül: 

- Makó és Térsége Víziközmő Társulat 6900 Makó, Lonovics sgt. 24. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Makó és Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok és a társulási megállapodás a jegyzıkönyv 12. számú 
melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása. Belekerült a Társulás inkasszálási joga, felügyeleti rendje 
változott. Kérdés, észrevétel? Aki egyetért a Társulási Megállapodás módosításával, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 99/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
99/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
  

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a  Makó és 
Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint társult tag a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. 
§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Határidı: azonnal 



 40 

Felelıs: polgármester 
  
A Képviselı-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert az egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás aláírására.  
  
A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Társult önkormányzatok 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért az Alapító Okirat hatályon kívül helyezésével, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 100/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati 
Társulás Alapító Okiratának hatályon kívül helyezése 
 
100/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a  Makó és 
Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint társult tag úgy határoz, 
hogy a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati 
Társulás Alapító Okiratát hatályon kívül helyezi. 
  
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
  
A képviselı-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Társult önkormányzatok 
- Irattár 
 
 
 
- Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a társulási megállapodás a jegyzıkönyv 13. számú melléklete./ 
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Szegvári Ernıné polgármester: Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálata. Átvezetések történtek a Társulási Megállapodáson, 
megszőntek a társuláson belül feladatok, amit már a költségvetésünkben is figyelembe 
vettünk. Úszásoktatás szeptemberig lesz, közútfenntartást nem mőködtettük, igazgatási 
társulás sem mőködött, családok átmeneti otthona megszőnik. Kérdés, észrevétel, vélemény? 
Aki egyetért a Társulási Megállapodás módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 101/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 
 
101/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Makói 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálata tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint társult tag a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e) pontjában, a 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § 
(9) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a törvény vonatkozó rendelkezéseire 
figyelemmel a Makói Kistérség Többcélú Társulása Megállapodásának módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert az egységes szerkezetbe 
foglalt Többcélú Társulási Megállapodás aláírására.  
 
A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Társult önkormányzatok 
- Irattár 
 
 
- Társulások megszüntetése 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Társulások megszüntetése. Az elıbb felsorolt társulások 
megszüntetésérıl külön is kell dönteni. Aki egyetért a társulások megszüntetésével, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 102/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Társulások megszüntetése 
 
102/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 
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HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Társulások 
megszüntetése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok 
együttmőködéseirıl és társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltak alapján megszünteti a 

- Makói Kistérség Közútfenntartási Társulása 
- Makói Kistérség Hatósági-Igazgatási Társulása 
- Makói Kistérség Többcélú Társulási Gyermekjóléti Intézményi Társulása 

Társulási Megállapodását. 
 
A Társulási Megállapodás a társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének 
minısített többséggel hozott döntését követı napon szőnik meg. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok 
együttmőködéseirıl és társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltak alapján 2011. szeptember 1. napjával megszünteti a Társulási 
Megállapodást Úszásoktatási Feladatokról.  
 
A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Társult önkormányzatok 
- Irattár 
 
 
- „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 15. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa 
György Általános Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása. Dr. 
Szıllısi Bélát kértük fel, 300.000,- Ft + Áfa összegért vállalná a közbeszerzés lebonyolítását. 
Elıször arról volt szó, hogy központosított beszerzés lesz, utána úja át kellett dolgozni a 
pályázati anyagot, nem maradtunk alatta a közbeszerzési értékhatárnak, így közbeszerzési 
eljárást le kell folytatni. 180.000,- Ft miatt kerül közbeszerzési eljárás alá. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? Aki egyetért azzal, hogy az SZMI Mérnöki Iroda Kft.-t bízzuk meg a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 103/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása 
 
103/2011.(IV. 5.) KNÖT. h 
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HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” 
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának hirdetmény közzététele nélküli általános 
egyszerő közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódóan, ezért ezen 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza az SZMI Mérnöki Iroda Kft.-t (6726 Szeged, 
Fı fasor 82/A., képviselı: Dr. Szıllısi Béla ügyvezetı) – az árajánlatának megfelelıen - 
300.000,- Ft + Áfa összegő megbízási díjért.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 300.000,- Ft + Áfa összeget 
az önkormányzat felhalmozási tartalékából - diszkont kincstárjegy értékesítésébıl - biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- SZMI Mérnöki Iroda Kft. 6726 Szeged, Fı fasor 82/A. 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Kiszombor, Óbébai u. 1. szám alatti épület (CBA bolt) külsı festése 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor, Óbébai u. 1. szám alatti épület (CBA bolt) külsı 
festése a következı elıterjesztés. Kérdés, észrevétel? Aki egyetért a Kiszombor, Óbébai u. 1. 
szám alatti épület festésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 104/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor, Óbébai u. 1. szám alatti épület (CBA bolt) külsı festése 
 
104/2011.(IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévı Kiszombor, Óbébai u. 1. szám alatti épület (CBA bolt) külsı festése tárgyú 
elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
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A Képviselı-testület az önkormányzati tulajdonú, a Kiszombor, Óbébai u. 1. szám alatti 
épület (CBA bolt) külsı festéséhez, valamint ezzel együtt az épület homlokzatán felmerülı 
javítási munkák elvégzéséhez szükséges anyagköltséget, bruttó 80.000,- Ft összeget az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy 
értékesítése) tartalék keret terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Július 30-31-ei rendezvény programterve 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Július 30-31-ei rendezvény programterve. Köszöntöm Nagy 
Lırincet, aki az anyagot összeállította. Kérem, Nagy Lırincet, tájékoztassa a képviselı-
testületet. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Köszöntöm a képviselı-testület tagjait! Legutóbbi ülésen 
kért fel a testület, hogy ezen a július 30-31-ei, eredendıen új falunapi dátumnak szánt 
alkalmon is, közösségi nap megjelöléssel, egy olyan rendezvényterv álljon össze, ami a helyi 
lehetıségeket fogja egy csokorba és megpróbál a rendezvény a lehetı legkisebb pénzügyi, 
anyagi ráfordítással megvalósulni. Ez idén nem kapná a falunapi elnevezést, mert annak a 
hagyományához hozzátartozik egy küllem is, és ez bizonyos értelemben nem feltétlen követi 
azt. A felkérés úgy szólt, hogy ennek a hétvégének a szombati napja lehet az, amikor színpadi 
fellépık és egyéb programok vannak, a másik nap lenne a sportos nap, ami szintén úgy tőnik, 
hogy tervben van. Ennek egyik alapja, hogy a Kiszombori Horgászegyesület 31-ére tervez 
egy elég nagy nyári horgászversenyt, másrészt a korábbi években már hagyománya alakult ki 
kispályás vagy amatır labdarúgó bajnokságnak. Van egy aktív társaság, nem kis létszámmal, 
akik szerintem erre szervezhetıek. Szintén alapja ennek a rendezvénynek, hogy az ott 
megszólaló hangtechnikát megpróbáljuk helyi lehetıségekbıl, tehát az önkormányzat 
intézményeinek meglévı hangosításából megoldani, mind ehhez úgymond szolgáltatói 
lekötéssel biztosított elektromos áram legyen az alapja a biztonság jegyében. Továbbá volt 
egy felvetés, felajánlás, ami a korábban mindig alapköltségként felmerülı színpad technikai 
összeget hivatott csökkenteni vagy helyettesíteni. Megoldhatnánk a színpadot egy nyerges 
vontató utánfutójából vagy esetleg kettıbıl. Ezek voltak az elızı testületi ülésen 
elhangzottak. Ezekre építve állt össze egy olyan programterv, ami valamelyest ezeket követi. 
Nyilván el lehet gondolkodni azon, hogy jó-e, maradjon-e az akkor gyorsan és szerintem nem 
is rosszul hangzó közösségi nap elnevezés vagy esetleg keressünk mást. Lényegében a 
programterv felsorakoztatja azokat a csoportokat, akik ebben részt tudnának venni. A 
koncepció valamelyest figyelembe veszi azzal a korláttal, hogy egy napra lettek összeírva a 
színpadi fellépık produkciói, viszont júliusi idıpontról beszélünk, a kánikulai meleg 
idıszakában vagyunk. Nagyon kalkulálni nem tudunk, hogy a kellemes, szellıs 25 °C vagy a 
nagyon meleg, akár 40 °C hımérséklet lehet. Helyszíne, ugyanúgy ahogy eddig, az 
úgynevezett falunapi helyszín, a fıtér lenne, aminek mindannyian ismerjük az adottságait, 
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nagyon alkalmas, de kevésbé árnyékos hely. Mindezeket figyelembe véve és azt, hogy hány 
kiszombori kulturális csoport mőködik, a kezdést nem tudtam késıbbre tenni, mint 14 óra. 
Habár ez még mindig érezhetıen az az idıszak, amikor még igen meleg lehet. Nagyon sok 
olyan csoport van, akik az ilyen nagy rendezvényre szívesen eljönnek, és nagy örömmel 
mutatkoznak be, hogy mit tanultak be. Viszont felmerül egy kérdés, hogy esetleg egy késıbbi 
kezdés mit von maga után. Talán a tartalmi elemeket egyesével nem sorolnám fel, egy-kettıt 
emelnék ki, egyikkel kapcsolatban kiegészítést is kell tennem. Két évvel ezelıtt volt már 
Kiszomboron a Children Of Distance, akkor ık ajánlkoztak még a népszerősítésüket, illetve 
az ismeretségüket építendın ajánlottak egy lehetıséget a fellépésre. Ezt valószínő nagyon jól 
csinálták, mert most már szerzıdöttek, kiadójuk van, komoly manager háttérrel rendelkeznek, 
országosan népszerőek egy meghatározott korosztályban. Hasonló árban lehet a csapatot már 
hívni, mint egyéb szórakoztató produkciókat. Felvettük velük a kapcsolatot, nagyon pozitívan 
álltak a dologhoz, kiadóval egyeztetve vállalták, hogy eljönnek az útiköltség összegéért. Az 
igazság az, hogy ez egy nagyon jó dolog, mert egy bizonyos korosztálynak nagy vonzerıt 
jelentene. Továbbá szerepel Gyémánt Valentin, mint azért mégis csak Kiszomborhoz kötıdı, 
köthetı produkció. Ezzel kapcsolatban az a kiegészítés, hogy nem teljesen nagybetős 
nemleges válasz érkezett, de valószínő nem fog tudni eljönni, többfelé vannak kötelezettségei, 
innen-onnan kapott engedélyt rá, máshelyrıl még nem. Inkább azt mondanám, hogy rá ne 
számítsunk abban az idıpontban. A legvégére néhány már most látható költség felkerült. A 
szerzıi jogdíjról van egy kis kimutatás, nyilván napi díjakról van szó, ha több napos, akkor 
naponta kell számolnunk ezzel a költséggel. Az elektromos áram lekötésének, illetve 
fogyasztás költségeit megpróbáltam a lehetı legjobban kiszámolni, ezek is biztosan, hogy már 
most láthatóan adottak. A vasárnap már szóba került, hogy 31-én a Horgászegyesületnek lesz 
szerintem egész komoly szervezése. A focinak ugyanúgy van létjogosultsága. Egyfajta 
tervötlet van egy olyan akadályverseny megszervezésére, ami a falu több pontját érinti és 
nyilván olyan helyeket, ahol valamiféle tevékenységet lehet őzni, ezért is van zárójelben a 
teke, esetleg lövészet, akár a helytörténeti vagy néprajzi vonatkozású helyszínek is lehetnek. 
Lenne kezdeményezıje a sakkverseny megtartásának. A leírt és kezdési idıponthoz kötött 
produkciók mellett délelıtt a kora délutánig terjedı idıszakra is lényegében aktív 
elfoglaltságot tudnánk oly formán szervezni, hogy ebben segítenének a Puszta Tőzének İrzıi 
Hagyományırzı Egyesület tagjai, egyfajta hétpróbát csinálnának felnıtteknek, gyerekeknek 
egyaránt. Ehhez kapcsolódóan elsısorban olyan helyi, ha nem is hivatásos kézmővesek, de 
valamilyen kézmővességhez értı kézmőveseknek a kis foglalkoztatója, bemutatója lenne, 
lehetne. Ehhez esetleg társulhat, ami már egy korábbi programtervben is szerepelt, van-e 
benne ráció majd kiderül, hogy a helyi termelık vagy vállalkozók, akik saját szolgáltatásukat 
valamilyen formában meg tudják jeleníteni egy kiállítás jelleggel felvonulnának és néhány 
felületen ezt bemutatnák, sátrak alatt. Ez is úgymond színesíthetné, ehhez lehetne köthetı házi 
termékek bemutatója vagy versenye. Egyre több felıl hallom, hogy vannak háznál készült 
olyan termékek, amit már engedéllyel rendelkezı termelı készít. Lényegében ez a koncepció, 
ami tegyük hozzá, hogy nem olyan forradalmi, tehát viseli a korábbi hasonló nagy 
rendezvények, azaz falunapok szervezési elvét, valamelyest eltér ettıl, nagy részben abban is, 
hogy nincs benne, illetve a protokoll része sokkal kötetlenebb így ebben a formában. Néhány 
a protokollhoz köthetı kötöttebb elem nincs belevéve, az a bizonyos megnyitó a makói 
fúvósok részvételével. Vendéglátásra, mint korábban is, vállalkozók megkeresésével lehetne 
úgymond vállalkozót találni. Mindent fel kell térképeznünk. Ha már közösség napja, akkor 
maximálisan kiaknázni a közösségben rejlı lehetıségeket. Ennyit gondoltam kiegészítésként 
és azt kell mérlegelni, eldönteni és remélhetıleg ez a július egy nagyon szép nyári hétvége, de 
mennyire bánjunk óvatosan és mennyire legyünk óvatosak a színpadi produkciókkal 
kapcsolatban. Egy nyílt térre hogyan hívjuk, hánykor hívjuk a közönséget, és hogyan legyen 
ez. Ha egy napra szeretnénk az összes kiszombori csoportot szervezni, a késıi kezdéssel nem 
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lehetséges, a mősoridı miatt, mindenkire legalább produkciótól függıen fél-egy óra kellene. 
Bruttó mősoridıben nem annyi: felmegy, lejön, behangol, leviszi, felhozza. Ha ezt késıbbi 
kezdésre toljuk, akkor mindenképpen érdemes elgondolkodni a kettı nap elosztásában. Két 
nap délután 4-tıl a színpadi részt. Abban az esetben, ha két nap, akkor nyilván számolnunk 
kell azzal, hogy némileg másként oszlik el az áramfogyasztás, de nem olyan jelentıs 
összegek, illetve a szerzı jogdíj, aminek a mértéke nyilván itt saccolt nézı vagy jelenlévı 
szám alapján történi. Az elsı kategória 1-500 fıig, de azt azért nem írtam be. Úgy gondolom, 
hogy annyira egyértelmő, hogy egy ilyen rendezvényen, egy ekkora településen nem 1 és 500 
fı közötti a résztvevı szám. A szerzıi jogvédı irodának van helyszíni ellenırzési lehetısége, 
és több rendezvényen meg is tették. Nem jelentkezik be, hogy itt van a helyszínen. Ezt utólag 
kell jelenteni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Sport Bizottság ülésén több minden elhangzott, mondták, 
hogy gyerekek részére kellenének játékok, mondtuk, hogy eddig is volt. Most az volt a kérés, 
hogy az öltözısátor és a Magtár közé kellene játékot elhelyezni, hogy a szülık tudják ott 
szemmel tartani gyermekeiket. Ezzel kapcsolatban az a bajom, hogy azt a részt másra szokták 
használni, erre oda kell majd figyelni. Gondolom, az óvodától is tudunk kölcsönkérni 
eszközöket. Felmerült a kastélytoronynak a bemutatása, ez szerintem nem akadály, csak a 
kérdés, hogy meddig engedjük fel az érdeklıdıket. Kérték azt, hogy legyen zenés ébresztı, és 
azt csináljuk lovas kocsin. A zenés ébresztı attól szép és jó, hogy minél többen zenélnek. 
Most nincs is a programban zenés ébresztı. Volt egy javaslat a fáklyás felvonulásra, az úgy 
lenne szép, ha valami célhoz kötötten lehetne fáklyával felvonulni. Melyik napon vonulnánk? 
Jeleztem a Sport Bizottság ülésén is, hogy akkor, amikor változtattuk ezt az idıpontot, ez 
akkor is elhangzott, hogy ha nem szeptember, hanem július, a mősorstruktúrát úgy nem lehet 
megszerkeszteni, ahogy a szeptemberi falunapoknál, mert borzasztó meleg van. Gondolják át, 
saját véleményemet mondtam el. Volt egyszer egy erıs emberek rendezvény júliusban, 
nagyon meleg van azon a téren. Ha 14 órakor kezdünk, az a napállás szerint 13 óra, júliusban 
nagyon meleg van. Hallottam, hogy a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör egy júniusi 
rendezvényre színpadot fog bérelni az Árkádia Rádiótól. Képviselı úr felajánlotta a nyerges 
vontatót. Egyáltalán annak milyen a megjelenése? Badicsné Szikszai Zsuzsannának meg 
kellene néznie egy nyerges vontatót, hogy a táncos produkció ezen hogy tud elférni. A Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat, nem tudom, milyen programmal készül. Kit hívnak? A másik 
kérdésem az M-Jam zenekar. Tudnak az utcabálon végig játszani?  
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Az a céljuk, hogy egy egész estés utcabál jellegő 
repertoárral rendelkezzenek. Jelen pillanatban 3 órányi mősoruk van. Folyamatosan 
próbálnak, dolgoznak, az is lehet, hogy hosszabb mősoruk van. Azt mondták, bátran 
elvállalják.  
 
Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be 40 perces gyermek mősorra, ami volt a képviselı-testület elıtt is pályázati 
lehetıség, még nincs visszajelzés.  
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Amit egyeztettünk, az hasonló elképzelés, mint tavaly volt. 
A Talent Tehetséggondozó Stúdió több kisebbségi származású tehetséget is gondoz, szintén 
onnan szeretnének meghívni fellépıt. Nagy Renáta volt tavaly, megyei szinten elég sok 
helyen fellépett, de vannak mások is. Ehhez az általános elképzelésük az, hogy a helyi fiatalok 
táncolnak, de mivel elnök úrnak tervben van hagyományırzés, mint olyan, akár nyelvi és 
zenei itt helyben, ehhez kapcsolódó produkció is, egy autentikus cigányzene és tánc, ebbıl 
állna. Mondtam, hogy 30 perces mősoridı fog majd rendelkezésre állni.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Képviselı-testületé a lehetıség. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? 
 
Szirbik Imre képviselı: A pótkocsit bármikor meg lehet nézni. Két pótkocsi mérete 5 m x 
13,6 m. Elhúzható ponyva van rajta. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Akkor még az utánfutó fölött és még az oldala is 
lényegében fedett, illetve bármikor bármelyik oldalról fedetté tehetı. Egy színpad 50-60-
70.000,- Ft bruttó összegért bérlehetı, ami 6 m x 8 m körüli, de a fedése még ugyanennyibe 
kerülne.   
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: A Helytörténeti Győjtemény pincéjében is lehetne egy 
hangulatos program.  
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Az írott anyagban nincs benne, mert úgy gondolom, nem 
feltétlenül nekünk kell ötlettel szolgálni, de láthat benne fantáziát akár a Rónay-kúria 
üzemeltetıje is, például borpincének, ha az önkormányzatot megkeresi. Fel lehet vetni, tett rá 
utalást, hogy el tudná képzelni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Képviselı-testületé a lehetıség. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ha Gyémánt Valentin fellépése elmarad és csak egy 
gyermek mősor van, akkor a kezdést késıbbre lehet rakni. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Gyémánt Valentin mősora félóra. Valami 
produkciószerőség kell a gyerekeknek annak ellenére, hogy játszótér is lenne. Nem kellene 
úgy mond kihagynunk ıket még akkor sem, ha teljesen házilag tudjuk megoldani és ha 
nagyon hasonlít a dolog a tavalyihoz. Nyilván kellene rájuk gondolnunk. Némi mősoridı 
alakulása van pozitív irányba, de még akkor is 1430 – 15 óra körül tartunk. Semmi 
tapasztalatunk nincs, hogy július ezen idıszakában milyen idıjárás szokott lenni. Csak annyit 
tudunk tenni, hogy nagyon elıvigyázatosan készülünk rá, és ha azt megtettük, akkor nagy 
meglepetés nem érhet, legfeljebb bejön az, hogy kezdhettük volna korábban is, de az még 
mindig jobb, mint ha 40 °C-ban nem nagyon tudunk mit csinálni. El lehet osztani kettı napra, 
akkor azzal kell számolni, hogy nyilván átalakul a struktúrája, akkor még mindig bevonhatóak 
csoportok. Viszont két napra jó lenne még, ha egy-két fellépı bekerülne, még mindig lehet 
meríteni helyi vagy ideköthetı produkcióban. Nincs 100 %-osan kimerítve minden lehetıség. 
Azok vannak felsorolva, akik mindig fel szoktak lépni és számítanak rá, de vannak olyan 
produkciók, amik már a piacon vannak „x, y” költségért hívhatóak, de zombori mivoltuk 
miatt lehet, hogy ezt nagyon jutányosan megtennék, vállalnák. Van egy-két amatır zenekar, 
elég széles skálán, komolyzene is szóba jöhet. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Azt se felejtsük el, hogy nyárra tervezzük, tehetjük az utcabált akár 
22 vagy 2230-ra is.  
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Úgy gondolom, ez az irány szerencsésebb, mint kettévágni, 
kétfelé osztani. Nem biztos, hogy úgy tudjuk feltölteni mind a két napnak a köztes részét, 
hogy megmozgassa az embereket. Bártan kezdhetjük az utolsó produkciót késıbb. Ki kellene 
tőzni 1530 vagy 16 órai kezdést. A következı testületi ülésre egy részletes és még pontosabb 
programtervvel tudnék jönni. Maradjon-e „Közösségi nap”? Az legyen a neve, mert napokon 
belül el kellene készülnie a Kiszombori Nyári Fesztivál végleges rendezvény plakátjának és 
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nyilván azon már így kellene szerepelnie. A plakáton egy általános programismertetıvel 
jelenne meg, a pontos programtervet kellene feltölteni internetre és egyéb megjelenési 
helyekre.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: „Közösségi Napok”, mert kettı napról van szó. Más javaslat?  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Elnevezés lehet „Kiszombori Közösségi Napok”, azt úgy se 
használja más a köznyelvben.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Elıször a „Közösségi Napok”, utána a „Kiszombori 
Közösségi Napok” elnevezésrıl szavazunk. Aki azzal ért egyet, hogy „Közösségi Napok” 
elnevezést kapjon a rendezvény, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület 3 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki azzal ért egyet, hogy „Kiszombori Közösségi Napok” 
elnevezése legyen a rendezvénynek, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 4 igen és 3 nem szavazattal meghozta 105/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A 2011. július 30-31.-ei rendezvény elnevezése - „Kiszombori Közösségi Napok”  
 

105/2011.(IV. 5.) KNÖK. h. 
HATÁROZAT 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 2011. július 
30-31.-ei rendezvény programterve tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselı-testület „Kiszombori Közösségi Napok” elnevezéssel kívánja megtartani a 2011. 
július 30-31.-ei rendezvényt. 
 
A határozatról értesül: 

- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha nem tud eljönni Gyémánt Valentin, akkor nem kellene 
valakit meghívni helyette?  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Az egyik lehetıség lenne, hogy pont annyival rövidülne a 
rendezvény, a másik lehetıség, hogy meghívunk másik fellépıt. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Van még lehetıség, ha egy napban gondolkozunk. Moldován 
Attiláék vagy a Voc-Art’ is.  
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: A Voc-Art’-ot kétnapos színpados rendezvény esetében 
lenne érdemes megkeresni, egy naposra nem javaslom. M-Jam minimum másfél órát vesz 
igénybe, beszerel, behangol, játszik, ha nem utcabálként vesszük figyelembe. Gyémánt 
Valentin helyettesítésére hirtelen nem tudok mondani senkit.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Elıször most döntsünk abban, hogy egy vagy két napon 
legyen a színpadi produkció. Aki azzal ért egyet, hogy egy napon legyenek a mősoros 
rendezvények, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 106/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A 2011. július 30-31.-ei rendezvény napi programjai 
 

106/2011.(IV. 5.) KNÖK. h. 
HATÁROZAT 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 2011. július 
30-31.-ei rendezvény programterve tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselı-testület a 2011. július 30-31.-ei rendezvény napi programjait akként határozza 
meg, hogy a szombati napon kerülnek megrendezésre a zenés és egyéb szórakoztató mősorok, 
vasárnap pedig a sportrendezvények. 
 
A határozatról értesül: 

- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Gyémánt Valentint nem tudjuk helyettesíteni olyan jellegő 
mősorral, de benne lesz a Dáridó, amiben szerintem lesz sokféleség.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Kimarad Gyémánt Valentin produkciója, jövıre, ha így marad, akkor 
már sokkal jobban tudjuk, hogy sikerült. Ha most mindenkit megpróbálunk bezsúfolni, akkor 
megint csak sőrő lesz a nap. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kezdjük késıbb, legyen az utcabál 22 órakor, Gyémánt 
Valentin kimarad, és nem teszünk be helyette senkit. Aki egyetért azzal, hogy 16 órakor 
legyen a kezdés, 22 órakor az utcabál, ezzel a mősorszerkezettel, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 107/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A 2011. július 30-31.-ei rendezvény programterve 
 

107/2011.(IV. 5.) KNÖK. h. 
HATÁROZAT 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 2011. július 
30-31.-ei rendezvény programterve tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselı-testület a 2011. július 30-31.-ei rendezvény Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
által elıterjesztett programtervét elfogadja az alábbi módosításokkal: 
- a szombati napon 16.00 órakor kezdıdjenek a színpadi programok, 
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- amennyiben Gyémánt Valentin nem lép fel, helyette más elıadómővész fellépését nem kell 
megszervezni, 
- az utcabál 22.00 órakor kezdıdjön. 
 
A határozatról értesül: 

- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- 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 18. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 
7. szám alatti épületben lévı (volt „Megéri”) üzlet bérlete. Nem volt rá jelentkezı. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Azon lehetne esetleg gondolkodni, hogy muszáj-e folyamatosan 
hirdetni, vagy ha igény van, csak akkor. Kétszer meg volt hirdetve és nem volt egy jelentkezı 
sem.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A honlapra, azt javaslom, tegyük fel folyamatosan.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Akkor beadási határidıt is meg kell állapítani, meg azt, hogy 
mikor dönt a testület.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Minden hónapban döntünk az ismételt hirdetésrıl, a 
honlapon jelenjen meg, pályáztassuk folyamatosan. Aki egyetért azzal, hogy ismételten 
kiírásra kerüljön a pályázat a megüresedett üzlethelyiségre, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 108/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévı (volt „Megéri”) 

üzlethelyiség pályázati eljárás keretében bérbeadás útján történı hasznosítása. 
 
108/2011.(IV. 5.) 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. 
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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. áprilisi 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 

 
 
- A makói motoros egyesület helyiség igénye 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 19. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A makói motoros egyesület helyiség igénye. Azt tudni kell, 
hogy a helyiségben kialakított elektromos állások vannak még a varrodai tevékenységhez. 
Ingyen kérik. Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Bacsa György alpolgármester: Legalább lakva lenne a helyiség.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A régi mővelıdési házban, ha egy helyiséget biztosítanánk? 
Igaz, hogy ott nem túl sok van.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Rendbe hoznák? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Rendbe hoznák, de ott csatlakozások vannak, le kellene 
szereltetni. Megnézték a helyiséget, megfelelne nekik. Kérdéses, hogy mi fog ott mőködni?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Gondolom, az egyesületnek van vezetıje, tényleg nagyon régóta 
mőködnek. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: A rendezvényeik nem szoktak rosszak lenni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azon is múlik, hogy mit fognak ott csinálni. Ezek a kiállások 
ott vannak. Most szereltessük le?  
 
Bacsa György alpolgármester: Szereltessék le olyannal, akinek erre jogosítványa van. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Programtervet nem kérhetnénk? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Az egyesület vezetıje jöjjön el a következı testületi ülésre, 
beszélgessünk vele. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Megnézzük, hogy az elektromos kiállásokat hogyan lehet 
megszüntetni. Az egyesület elnökével tárgyalni fogok. Tisztelt Képviselı-testület! A 
következı ülésen felveszi a testület a napirendjére, hogy az elektromos kiállásokat hogyan 
lehet megszüntetni, programtervet kérünk, az egyesület elnökével tárgyalok és várjuk a 
képviselı-testület ülésére is, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 109/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A makói motoros egyesület helyiség igénye 
 
109/2011. (IV. 5.) KNÖT h. 

HATÁROZAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Sweet 
Freedom MC Hungary makói motoros egyesület képviseletében Palotás Róbert által 
benyújtott  helyiség iránti igényre vonatkozó elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Palotás Róbert a Sweet Freedom MC Hungary makói motoros egyesület (a továbbiakban: 
egyesület) képviseletében  fordult helyiség biztosítása iránti kérelemmel az önkormányzathoz, 
amelyben vázolta azt az elképzelést, hogy az önkormányzat által biztosított helyiségbe 
költözne ki Makóról az egyesület, itt folyna az egyesületi és a motoros klubélet. 
Az egyesület tevékenysége szabadidıs foglalkozást biztosítana különbözı korosztályoknak, 
lehetıség a fiatalok összefogására. Az egyesület kérelmében a Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 7. számú önkormányzati tulajdonú épületben lévı jelenleg üresen álló helyiséget (a volt 
varroda helye) jelölte meg azzal, hogy az egyesület a helyiség takarítását, festését vállalta. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kérelemben foglalt helyiség 
bérletére vonatkozó döntés meghozatalát megelızıen a Sweet Freedom MC Hungary makói 
motoros egyesület tevékenységét, az igényelt helyiségben folytatandó majdani tevékenységet, 
a helységre vonatkozó elképzeléseiket részletesebben szeretné megismerni, ezért felkéri 
Szegvári Ernıné polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az egyesület elnökével és az 
elképzelésekrıl tárgyaljanak, egyeztessenek. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az egyesület által megjelölt bérelni kívánt helyiség állapotát, felszereltségét olyan 
szempontból vizsgálja meg, hogy az az egyesület által folytatandó tevékenységnek megfelelı-
e, az elektromos hálózat, a kiszolgáló helyiségek (WC) átalakítása a bérbeadás elıtt 
szükséges-e, mivel korábban más jellegő tevékenység kiszolgálására alakították ki. 
 
A Képviselı-testület a fentiek ismeretében az áprilisi soros ülésén dönt a kérelem tárgyában. 
 
A határozatról értesül: 

- Palotás Róbert Sweet Freedom MC Hungary  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
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- Dózsa György Általános Iskola nıdolgozóinak köszönete 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/A köszönılevél a jegyzıkönyv 20. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Dózsa György Általános Iskola nıdolgozói megköszönték a 
képviselı-testület férfi tagjainak figyelmességét a nınappal kapcsolatban. Aki tudomásul 
veszi a köszönılevelet, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 110/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Dózsa György Általános Iskola nıdolgozóinak köszönete 
 
110/2011.(IV. 5.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dózsa 
György Általános Iskola nıdolgozóinak köszönete tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
A Képviselı-testület tudomásul veszi a Dózsa György Általános Iskola nıdolgozóinak 
köszönetét a nınapi köszöntéssel kapcsolatban.  
 
A határozatról értesül: 

- Dózsa György Általános Iskola nıdolgozói 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat zárt ülés keretében. 
 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester                   jegyzı 
 
 


