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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 26. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
Nyílt ülés – együttes ülés 
Együttes testületi ülés: Ferencszállás-Klárafalva-Kiszombor 
1300 

3. Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített   
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti 
Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2010. évi költségvetés 
teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló. 

4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori   
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2010. évi költségvetés 
teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló. 

5. Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Községek önkormányzatai által fenntartott    
    Iskolafenntartó Társulás 2010. évi költségvetés teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló. 
6.  A 2010. évi költségvetés teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló.  
Zárt ülés 
7. Döntési javaslatok.  
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Rend. szám.     Tárgy:             Jegyzıkönyvi  
                       oldalszám: 
 
 
10/2011. „NET” „E”  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
    végrehajtásáról      44. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
124/2011.  Napirend elfogadása       5. 
 
125/2011.  Felkérés az üzletek éjszakai nyitva tartásának  

helyi rendelettel történı korlátozásával kapcsolatos  
jogszabályi háttér ismertetésére    8.  

 
126/2011.  Polgármesteri jelentés elfogadása    8. 
 
127/2011.  A „Makó és Térsége” Ivóvízminıség-javító  

Önkormányzati Társulás Környezet és Energia  
Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás  
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtása és 
a beruházás finanszírozása     10. 

 
128/2011.  Makó és Térsége Egészséges Környezetért  

Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása  11. 
 
129/2011.  Makó és Térsége Egészséges Környezetért  

Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
– jelölés idıtartama      12. 

 
130/2011.  Kastélytorony lépcsıjének felújításához árajánlatok  

kérése        12. 
 

131/2011.  Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. szám alatti épület,  
a Polgármesteri Hivatal, valamint a Kiszombor,  
Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti (volt TSz) épület  
külsı festésének anyagköltsége    13. 

 
132/2011.  A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti  

épületben lévı (volt „Megéri”) üzlethelyiség pályázati  
eljárás keretében bérbeadás útján történı hasznosítása 14. 

 
133/2011.  Kiszombori Közösségi Napok    16. 
 
134/2011.  A makói motoros egyesület helyiség igénye   20. 
 
135/2011.  Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és  

Szociális Intézmény intézményvezetıi álláshelyének  
betöltésére       21. 

 
136/2011.  A 2010. évi belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló  

éves ellenırzési jelentés és az éves összefoglaló  
ellenırzési jelentés elfogadása    22. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 26. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Börcsökné Balázs Márta, Gazsi Gábor, 
Szekeres Krisztián, Szirbik Imre 
 
Összesen: 5 fı 
 
Igazoltan távol vannak: Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán képviselı 
 
Összesen: 2 fı 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Kiss Attila Sweet Freedom MC 
Hungary motoros egyesület elnöke, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı, Dr. 
Suba Rita igazgatási csoportvezetı, 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 napirendekkel, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 124/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
124/2011.(IV. 26.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. április 26-i soros 
nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
Nyílt ülés – együttes ülés 
Együttes testületi ülés: Ferencszállás-Klárafalva-Kiszombor 
1300 

3. Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített   
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti 
Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2010. évi költségvetés 
teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló. 

4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori   
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2010. évi költségvetés 
teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló. 

5. Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Községek önkormányzatai által fenntartott    
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    Iskolafenntartó Társulás 2010. évi költségvetés teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló. 
6.  A 2010. évi költségvetés teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló.  
Zárt ülés 
7. Döntési javaslatok.  
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
1. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
    polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Polgármesteri jelentéssel kezdjük munkánkat. 

− Április 6-án állampolgársági eskü volt. Az egyszerősített honosítási eljárással 
kapcsolatban már kettı román állampolgár megkapta a magyar állampolgárságot. 
Kijelöltük június 3-át az állampolgársági eskü idıpontjának, ha addig érkezik még 
honosítási okirat, az érintett személyek állampolgársági esküjét is akkor tartjuk meg. 
Arra gondoltunk, hogy össze fogjuk győjteni és ünnepélyes kereteket adunk az 
eseménynek, de miután ilyen kis számban érkeznek vissza, ezt nem tudjuk a határidık 
miatt megvalósítani. Ezen a napon volt nálam Czirbusné postavezetı, nyugdíjba vonul 
és bemutatta az utódját.  

− Április 7-én délután lementünk Mártélyra. Az üdülınket nagyon megviselte a tél. 
Pénzt kellene ide is biztosítani, festıink majd mennek meszelni. A szomszédos telek 
tulajdonosa kérte, hogy 3 db nyárfát csonkoljunk meg, mert veszélyes az épületére. A 
nyesésre vonatkozóan árajánlatot fogunk kérni. 

− Április 11-én Dr. Siket István ügyvéd úrral rendeztük a csatornák szolgalmi jogát. A 
Csorba-laposi csatornához vezetı csatorna egy magánterületen megy át, ez az 
ingatlanrész eladásra került. Ezen a napon szennyvíztársulási ülés volt az LTP 
megtakarítás miatt. Ezzel kapcsolatban egy levelet fogalmaztunk meg, kinyomtatásra 
kerül és minden kiszombori lakos, illetve a 6 település minden lakosa megkapja a rá 
vonatkozó összegekkel, hiszen ez településenként más és más.  

− Április 12-én kérték a támogatásunkat, mivel a szegedi konzervgyár történetérıl 
könyvet szeretnének kiadni, ami könyvvásárlásban is megtörténhet. Azt kértem, hogy 
küldjék át e-mailben a kérelmet, de mind a mai napig nem érkezett meg. Kiszomboron 
is volt a konzervgyárnak fióktelepe. Képek lennének benne a kiszomboriakról, az itt 
dolgozókról. Jelenleg is évente tartanak a volt konzervgyár terültén találkozót.  

− Április 13-án intézményvezetıi értekezletet tartottunk.  
− Április 14-én az informatikai beszerzésekkel kapcsolatban tartottunk megbeszélést, 

Dr. Szıllısi Bélával és a munkatársainkkal. Ezt a pályázatot április 19-én ki is írtuk.  
− Április 19-én polgárvédelmi gyakorlat volt Kiszomboron, a katasztrófavédelmi 

egyesület támogatta. 30 fıt tudtunk bevonni közmunkásokból, illetve azokból a 
személyekbıl, akik benne vannak a védelmi tervünkben. Volt mentési gyakorlat, 
homokzsákozás, átereszt emeltek ki vállalkozók közremőködésével. Mindenki nagyon 
komolyan vette a feladatot. Ez is az együttmőködésrıl szólt, hiszen benne volt a 
katasztrófavédelem, a mentısök, az ATIKÖVIZIG munkatársa és helyi vállalkozó. 
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Kaptunk egy szivattyút, ehhez még vettünk pótcsöveket, mert kevésnek találtuk. 
Egyedüli kötelezettségünk volt, hogy egy ebéddel zárjuk a gyakorlatot.  

− Április 20-án szemétgyőjtési akcióban vettem részt, a 43-as mellett dolgoztunk 
felnıttek, jobbára hölgyek jöttek el. Rengeteg szemetet összeszedtünk, a két állomás 
között tudtuk elvégezni a feladatot. A Közútkezelı vállalta a szemét elszállítását. Az 
iskolások a faluban szedték a szemetet. Délután 16 órától ivóvízminıség-javító 
program ügyében tanácskoztunk Makón, ezzel kapcsolatban elıterjesztés készült. A 
tanácskozás végére a háziorvosokat meghívta Dr. Buzás Péter polgármester úr. Az volt 
a kérdésük a polgármestereknek, hogy mivel az egyik ügyeleti gépjármő 
karambolozott és le kell selejtezni, szükség van-e egy másodikra. Az orvosok 
véleménye az volt, hogy igen szükség van, a legnagyobb számban ez hangzott el, egy 
felvetés volt, hogy például Pesten taxival járnak. Jelen volt a mentıszervezet vezetıje 
és mondta, hogy akkor át kell pakolni minden felszerelést, hiszen elég sok eszközt 
visznek és az elég nagy tortúra. Abban maradtunk, hogy meg fogjuk vásárolni a 
második ügyeleti kocsit. Azt is kérték, hogy hassunk oda a lakosság irányába, hogy 
ügyeletet akkor hívjanak, ha feltétlenül szükséges. Ezzel kapcsolatban az orvosok 
elmondták, hogy ez mindig akkor derül ki, mikor megvizsgálták, hogy szükséges volt 
vagy nem volt szükséges, ezt vizsgálat nélkül nem lehet eldönteni. Valóban többször 
van olyan hívás, ami nem szükséges, de ez együtt jár ezzel a feladattal. Azt is tudjuk, 
hogy vannak olyan települések, ahol nincs állandó orvos, bizonyos napokon járnak 
csak ki és ez biztos, hogy az ügyeleti esetszámot növeli, mert akkor orvoshoz kell, 
hogy kerüljön, akkor az ügyeletet keresi meg, vagy telefonál, vagy bemegy.  

− Április 21-én mikrotérség központ vezetık megbeszélésén voltam Makón.  
− Húsvét vasárnap egy nagyon jó húsvéti rendezvény volt a mővelıdési ház udvarán.  
− Közben hétvége volt és hozzám is elértek információk, fel is hívtam a rendırséget, 

mert több helyrıl hallottunk betörésekrıl. Három helyre törtek be, úgy tőnik, sikerült 
az elkövetıket elfogni. Hat betörésrıl hallottam, de a rendırség tájékoztatása szerint 
ez három volt, ami háromként is nagyon sok.  

 
Szegvári Ernıné polgármester: Ismét szedtek ki elsıbbségadás táblát, kiborították a 
szemeteseket.  
 
Szirbik Imre képviselı: Le kellene szabályozni a kocsmák nyitva tartását, éjfélig lehessenek 
csak nyitva.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Csak a májusi testületi ülésen tudunk errıl tárgyalni.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A következı testületi ülésre körbejárjuk a témát, mint a 
dohányzással kapcsolatban, és el lehet dönteni, hogy továbbhalad-e a testület a rendeletalkotás 
irányába. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy készítsük elı az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatást a májusi soros ülésre, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 125/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Felkérés az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával 
kapcsolatos jogszabályi háttér ismertetésére  
 
125/2011.(IV. 26.) KNÖT h. 
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HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a felkérés az 
üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával kapcsolatos 
jogszabályi háttér ismertetésére tárgyú szóbeli elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri dr. Kárpáti Tibor 
jegyzıt arra, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet 2011. május havi soros ülésén az 
üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával kapcsolatos 
jogszabályi háttérrıl. 
 
A határozatról értesül:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Személyi változások történtek az önkormányzatnál és az 
érintett személy volt delegálva az iskolaszékbe. Nem kellene helyette valakit delegálni?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megnézzük, de elképzelhetı, hogy ehhez személyi változás 
nem kell.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Május 12-ére 18 órára pályázati elıadást szervezünk most 
elérhetı uniós és LEADER pályázatokról. Lesz egy szegedi vendég elıadó, a Széchenyi-terv 
pályázatok szakértıje, illetve a LEADER pályázatokról lesz szó. Mindenkit szeretettel 
várunk.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ebben annyit tudunk segíteni, hogy a vállalkozóknak 
kiküldjük a programot. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Május 12-én ovi olimpia lesz, Vajda Attila is elfogadta a 
meghívásunkat. Május 6-án a rendvédelmi szervek jönnek. Május 27-én lesz az oviballagás.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van-e egyéb kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja a polgármesteri jelentést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 126/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármesteri jelentés elfogadása 
 
126/2011.(IV. 26.) KNÖT. h 

 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. április 26-i testületi 
ülés polgármesteri jelentését elfogadta. 
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A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
2. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- A „Makó és Térsége” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és 
Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú 
pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester              jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A „Makó és Térsége” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 
Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-
1.3.0 kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása tárgyú elıterjesztéssel 
folytassuk munkánkat. Kiküldtük az anyagot, ebben van egy félreérthetı mondat, az 
elıterjesztés második oldalán: a finanszírozási terv alapján Kiszombort terhelı önerı összege 
43.629.553,- Ft, melybıl az önkormányzatnak 4.362.955,- Ft-ot kell biztosítania. Ezt 
vállaltuk, hogy ennyit biztosítunk, de már a határozati javaslat, amit most Makó kiküldött, 
nem errıl szól. A határozati javaslat 4. pontjában az van benne, hogy: „Amennyiben a 
Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból vagy a forrás nem áll rendelkezésre, 
akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani.” Ha ezt a 4. pontot jóváhagyjuk, 
43.629.553,- Ft-ot kell biztosítanunk és ez egy óriási összeg. Azt javaslom, hogy a határozati 
javaslat 4. pontját hagyjuk ki, mert még lehet hiánypótlásról szó. Ha a 4. pontot jóváhagyjuk, 
akkor gyakorlatilag arról is döntünk, hogy még az EU Önerı Alapot is hajlandóak vagyunk 
bevállalni. A támogatási adatokból látszik, hogy az önerı 4.362.955,- Ft, egyéb állami 
támogatás címen 13.088.866,- Ft, az EU Önerı Alap 26.177.732,- Ft. Akkor is, ha az EU 
Önerı Alapot megkapjuk, 17.400.000,- Ft körüli összeget kell biztosítanunk a táblázat 
értelmében. Úgy tudom, Szeged környékén is ebbıl van a probléma, próbálnak egyeztetni, 
hogy minél kisebb legyen az önkormányzatok önrésze, mert ezt nem lehet vállalni. 
Kiszombor még ha be is vállalja, úgy gondolom, mivel van kincstárjegy állományunk, nem 
tennénk olyan vállalást, amire nincs fedezet. Azok az önkormányzatok, ahol ilyen lehetıség 
nincs, kötelezettséget vállalnak, mikor tudják, hogy nem is hitelképesek. Egyéb 
megtakarításuk nincs, a hitelképesség vizsgálatánál gond lehet náluk. Ezt a határozati 
javaslatot küldték ki mindenhova, de nem javaslom a 4. pont elfogadását. Utánaérdeklıdtem, 
máshol is a 4. pont kihagyásával hoznak döntéseket, majd hiánypótlásban ezt még lehet 
pótolni és lesznek addig egyeztetések a támogatás mértékérıl. A 17 településrıl mindenki 
benne van, Csanádpalotával van vívódás, mert megjelent egy újságcikk, hogy románokkal 
valamiféle víztisztító mőben már próbálkoztak, de ugyanakkor a minisztériumtól ehhez még 
nem kapták meg az engedélyt arra vonatkozóan, hogy ez a magyar szabványok szerint 
használható lehet. Mindenütt kötelezı feladat az egészséges ivóvíz biztosítása. Kiszombor 
önállóként szeretné megoldani, a második variáció, hogy Ferencszállással és Klárafalvával 
együtt. Az elsı variáció lesz kidolgozva. A pályázatból nem maradhatunk ki, mert utána, ha 
ezt nekünk kell pályázat nélkül megvalósítani, a 249.832.150,- Ft-ot nem tudnánk biztosítani. 
Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, a 4. pont 
kihagyásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 127/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A „Makó és Térsége” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és 
Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat 
benyújtása és a beruházás finanszírozása 
 
127/2011.(IV. 26.) KNÖT h. 

 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Makó és 
Térsége” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív 
Program keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtása és a 
beruházás finanszírozása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy a „Makó 
és Térsége” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás, KEOP-1.3.0 
kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára nettó 3.842.149.355,- Ft beruházási 
összeggel, melybıl Kiszombor Nagyközség Önkormányzatára jutó nettó beruházási összeg: 
249.832.150,-Ft. 
 

2. A Képviselı-testület felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges 
döntés meghozatalára. 
 

3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal, 
hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi 
finanszírozásához szükséges 43.629.553,- Ft önrész részbeni vagy teljes mértékben történı 
biztosítására pályázatot fog benyújtani a 2011. évi EU Önerı Alapra, a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 9. 
pontjában elıírt miniszteri rendelet megjelenését követıen, az abban foglaltaknak 
megfelelıen. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
A határozatról értesül: 

- Aquaprofit Zrt. Projektfinanszírozási Üzletág 
  7621 Pécs, Rákóczi út 1. 
- „Makó és Térsége” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
   6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
 
 
- A Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítása 
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Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester              jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Makó és Térsége Egészséges 
Környezetért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. A módosítás létszámokat érint, 
más a felosztása a rendszernek. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? Aki 
egyetért az 1. számú határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze.  
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 128/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítása 
 
128/2011.(IV. 26.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Makó és 
Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi IV. tv. 74/C. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  Makó város, 
Apátfalva, Földeák, Magyarcsanád és Maroslele községek Önkormányzati Képviselı-
testületével egyetértésben úgy határoz, hogy a korábbi 10 tagból álló Kuratórium létszámát 8 
fıben (Makó 3 fı, Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád és Maroslele 1-1 fı), a 
Felügyelı Bizottság létszámát 9 fıben ((Makó 4 fı, Apátfalva, Földeák, Kiszombor, 
Magyarcsanád és Maroslele 1-1 fı) határozza meg.  
 
A Képviselı-testület egyúttal felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy az Alapító 
Okirat módosítása során szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Errıl értesítést kap: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány Kuratórium 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a 2. számú határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 129/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítása – jelölés idıtartama 
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129/2011.(IV. 26.) KNÖT. h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Makó és 
Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 342/2010. (XI. 30.) és 
343/2010. (XI. 30.) KNÖT. határozatokat akként módosítja, hogy a kuratóriumba, illetve a 
felügyelı bizottságba jelölés 2010. január 1-tıl 2016. január 1-ig szól. 
  
A Képviselı-testület egyúttal felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy az Alapító 
Okirat módosítása során szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Errıl értesítést kap: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány Kuratórium 
- Irattár 
 
 
- Kastélytorony lépcsıjének javítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester               jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlat a jegyzıkönyv 5. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kastélytorony lépcsıjének javítása. Kaptunk árajánlatot 
makói vállalkozótól, mástól nem kértünk, lehet még mástól is kérni.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Ha van rá idı, kérhetnénk zombori vállalkozóktól is árajánlatot.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Májusban elég, ha döntünk benne. Javaslat? 
 
Gazsi Gábor képviselı: Hegedős István, Bajusz János. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Szőcs Gábor.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Bajusz Jánostól, Hegedős Istvántól 
és Szőcs Gábortól kérjünk árajánlatot, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 130/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kastélytorony lépcsıjének felújításához árajánlatok kérése 
 
130/2010.(V. 25.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a kastélytorony 
lépcsıjének javítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévı Kiszombor, Móricz Zsigmond u. 1-3. szám alatti Rónay-kastély torony 
lépcsıjének felújítására vonatkozóan – a meglévı árajánlaton felül - az alábbi egyéni 
vállalkozóktól kér árajánlatot: 

- Bajusz János egyéni vállalkozó (6775 Kiszombor, Mezı u. 16/c.), 
- Hegedős István egyéni vállalkozó (6775 Kiszombor, Nagyatádi u. 8.), 
- Szőcs Gábor egyéni vállalkozó (6900 Makó, Aradi u. 87.). 

 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. szám alatti épület, a Polgármesteri Hivatal, 
valamint a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti (volt TSz) épület külsı 
festésének anyagköltsége 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester              jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 6. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. szám alatti épület, a 
Polgármesteri Hivatal, valamint a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti (volt TSz) 
épület külsı festésének anyagköltsége. Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Gazsi Gábor képviselı: Javaslom a festést.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Más javaslat? Aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 131/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. szám alatti épület, a Polgármesteri Hivatal, 
valamint a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti (volt TSz) épület külsı festésének 
anyagköltsége 
 
131/2011.(IV. 26.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévı Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. szám alatti épület, a Polgármesteri 
Hivatal, valamint a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti (volt TSz) épület külsı 
festésének anyagköltsége tárgyú elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselı-testület az önkormányzati tulajdonú, a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. szám 
alatti épület, a Polgármesteri Hivatal, valamint az ugyancsak önkormányzati tulajdonú 
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Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti (volt TSz) épület külsı festéséhez, valamint 
ezzel együtt az épület homlokzatán felmerülı javítási munkák elvégzéséhez szükséges 
anyagköltséget, bruttó 240 e Ft összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- 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 7. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben 
lévı (volt „Megéri”) üzlet bérlete a következı elıterjesztés. Ismét készítettünk ezzel 
kapcsolatban egy pályázati anyagot. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 132/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévı (volt „Megéri”) 

üzlethelyiség pályázati eljárás keretében bérbeadás útján történı hasznosítása 
 

132/2011.(IV. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. február 28. napjával 
megüresedett önkormányzati tulajdonú, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti 
épületben lévı 36 m2 nagyságú üzlethelyiség további hasznosítására, a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 29.) 
KKÖT rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak, és a 32/2011. (I. 25.) KNÖT 
határozatban megállapított (551,- Ft/m2 + ÁFA) mérték alapján, 24.795,- Ft bérleti díj, mint 
alapár figyelembe vételével, pályázat útján dönt. 
 

A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált 
magasabb áron pályázhat. 
A nyilvános pályáztatást követıen a legjobb ajánlattevı kiválasztása a Képviselı-testület 
2011. májusi soros ülésén történik. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a pályázati felhívás 
közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Errıl értesítést kap:  

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

 
 
- Kiszombori Közösségi Nap 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester              jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombori Közösségi Nap. Köszöntöm Nagy Lırincet, aki 
az anyagot készítette. Átadom a szót. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Köszöntöm a testület tagjait! Az elızı ülésen született 
néhány olyan döntés, ami alapján némi változás került átvezetésre a programszerkesztésben. 
A legfontosabb az, hogy most már a neve Kiszombori Közösségi Napok, a másik, hogy 16 
órai kezdéssel lesznek azok a programelemek, amelyeket úgynevezett színpadi produkcióként 
szervezünk a rendezvény elemeiként. A közben eltelt idıben kikristályosodott még inkább és 
ezzel összefüggésben, hogy kik azok, akik el tudják vállalni a fellépést. Elég jelentıs változás, 
hogy a KÖFI dalárda mégsem vállalná a fellépést, kevés próbát tudnának tartani. 11 órától 
kezdıdne a veterán jármővek bemutatása, úgy tőnik, hogy egy makói egyesület a bázisát adni 
fogja, ez csak bıvülhet. A kisebbségi önkormányzat 1730-kor kezdıdı mősoridıben még 
teljesen pontosan, név szerint nem tudta megmondani, hogy kik azok a lényegében autentikus 
zenét játszó zenészek, akiket Szegedrıl hívnak el. Terveznek egy táncos produkciót is. 
Moldován Attila által egy rézfúvós formáció állt össze és vállalnak fellépéseket. Leginkább 
nem klasszikus zenét játszanak, hanem egyéb populáris mőfajokat szólaltatnak meg, de 
nagyon jó hangzása van. A többi lényegében az elızı ülésen megismert program, annyi már 
biztos, hogy Gyémánt Valentin nem tudja vállalni a fellépést. Némi változás abban még van, 
hogy Kiszombor Kismester néven szerepelt az elızı programtervben egy olyan mősorelem, 
ahol leginkább kézmőveseket, helyi mestereket, esetleg vállalkozókat kerestünk volna meg. 
Ezen gondolkodva végül is arra jutottunk, hogy ezt tegyük mőfajtól függetlenné és legyen egy 
kiszombori, úgy mond alkotó kiállítás, legyen ez mővészeti vagy kézmőves alkotás, a 
mővelıdési házban helyet kaphatna. Ugyanazon a szerkesztési, szervezési elven halad, 
megkeressük a mesterembereket, hivatásos és amatır képzımővészeket. Úgy tudom 
elképzelni, hogy az udvartól kezdve az elıtérig mindegyik a méretének és helyének megfelelı 
helyen lenne kiállítva. Maga a kiállítás hosszabb ideig fennmaradna, akár a rendezvény után 2 
hétig is. Érintılegesen volt téma a kastélytorony. Ez az elıterjesztésemben még úgy szól, 
hogy errıl a képviselı-testület döntsön. Úgy gondolom, hogy a munkák megrendelése 
egyfajta döntés is, hogy megfelelı elıvigyázatossággal bele lehet venni a programok közé. Ki 
lehetne használni azt a helyiséget, amit félemeltnek nevezek, ahol fotókiállítás lehetne már a 
meglévı képanyagokból. Minden eszköz rendelkezésre áll, hogy ezt megcsináljuk. Egy 
kiszombori lakos keresett meg, hogy igen csak járatos és használja, ismeri a zabot. 
Lényegében egy sátrat kérne és vállalta, hogy tartalommal feltölti. Úgy gondolom, ezt 
egyeztetve, ha lehetıséget kapna, az is lehetne egy kis része a rendezvénynek. Részünkrıl 
csak beemelni kell a programsorozatba. Megkért polgármester asszony, hogy járjak utána a 
jelenlegi szabályoknak, feltételeknek a szabadtéri rendezvényeken felépítendı alkalmi 
építmények: színpad, sátor elhelyezésének, építésének. Tavalyi évben volt még egy érvényes 
engedélyünk egy tervezı által megrajzolt helyszínre és az ott elhelyezendı színpadra. Viszont 
ezek két éves idıtartamra érvényes tervek. Az ÖTM rendeletet módosították, némi 
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engedmény van benne, viszont mindenképpen jelezném Kiszombor esetében, ahogy idén 
tervezzük megszervezni, ez pontosan határeset. A 37/2007-es ÖTM rendeletet úgy 
módosították, hogy azok az építmények, színpad vagy rendezvénysátor, amelyek 
rendelkeznek mőszaki leírással, mőszaki vizsgával, amiben az is benne van, hogy milyen 
idıjárási és egyéb paramétereket bírnak ki, azokra nem kell építési engedélyt kérni. Viszont, 
amik nem rendelkeznek ilyennel, arra egyszerősített eljárás keretében engedélyt kell kérni. 
Elıtte meg kell terveztetni. Jelen esetben számomra ez pont határeset, mert alternatív 
módszerrel próbáljuk megoldani, lényegében ezek olyan jármő felépítmények, amelyek 
ugyanúgy rendelkeznek mőszaki paraméterekkel. Gondolom, az is ugyanúgy bírja az esıt, 
szelet, vihart. Jelen pillanatban ez kérdés, hogy ezt újra meg kell-e csináltatni. Ha igen, akkor 
ugyanúgy egy egyszerősített eljárás, engedélyezési folyamat után lesz egy tervünk, ami 2 évig 
érvényes. Lényegében szóbeli kiegészítés ennyi lett volna.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm szépen.  
 
Szirbik Imre képviselı: Ha kiállításban gondolkodunk, akkor javaslom Szőcs Gábort, 
gyönyörő Viktória-korabeli hintókat készít. Nagyon szép munkái vannak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megnézzük, hogy építési engedély szükséges-e. A 
kastélytorony látogatását mennyi idıben gondolják? Az nem lehet, hogy reggeltıl estig 
folyamatosan látogatás történjen, két óra hossza szerintem elég. Bele kellene írni a programba 
pontosan, hogy mikortól meddig látogatható. Két órás látogatást javasolnék. Vélemény?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Be kell határolni, de nem tudhatjuk, mekkora érdeklıdés 
lesz.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tudunk rugalmasak lenni, ha nagyon sokan mennének, akkor 
hosszabbítunk.  
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Biztos, hogy nagy lesz az érdeklıdés. Az idıtartam a 
kérdés, hány órára biztosítható a felügyelet? 
 
Szekeres Krisztián képviselı: A két óra hossza biztosítására, 14 órától 16 óráig szerintem 
alkalmas lenne.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Falunapokhoz kötöttünk 
különféle kitüntetéseket, aminek a dátuma is szeptemberhez kapcsolódik. A helyi 
szabályozásunkat is májusban módosítani szükséges. Nem tudom, hogy a testületnek van-e 
olyan szándéka, hogy valamiféle díjat ad ki, ettıl függetlenül nem tudjuk megcsinálni, hogyha 
nem módosítjuk hozzá a helyi szabályozásunkat. Van-e még kérdés, javaslat a rendezvénnyel 
kapcsolatban? A program megfelel, ezt jóváhagyjuk, beletesszük még a kastélytorony 
látogatását és megnézzük a színpad engedélyezését. Aki egyetért a programmal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 133/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombori Közösségi Napok 
 

133/2011.(IV. 26.) KNÖT. h. 
HATÁROZAT 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Közösségi Nap tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és egyetért a 
2011. július 30-31-ei rendezvény részletes programtervével. 
 
 
A határozatról értesül: 

- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- A makói motoros egyesület helyiség igénye 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a fotók a jegyzıkönyv 9. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A makói motoros egyesület helyiség igénye. Tisztelettel 
köszöntöm Kiss Attilát, aki eljött az ülésünkre és a programokkal kapcsolatban szóban 
elmondja, hogy milyen elképzeléseik vannak. Az anyagot elıkészítettük, látnak 
fotódokumentációt is a helyiségrıl. Felkérném Kiss Attilát, hogy mondja el programjaikat, 
elképzeléseiket.  
 
Kiss Attila egyesület elnöke: Makói lakos révén építési vállalkozó vagyok és 10 éve a Sweet 
Freedom MC Hungary makói motoros klub elnöke. Minden év harmadik hétvégéjén Makón 
nagy motoros találkozót szervezünk. Ezek közel 2.000 fıs találkozók, elég komoly 
visszhanggal, komoly technikával. Régóta fontolgatunk egy olyan lehetıséget, tervet, 
gondoltunk elıször Makóra, illetve Makó környéki települések közül Kiszomborra, 
Apátfalvára, ami közel van, hogy székházat kellene nyitni. Ahhoz viszont a klub gyenge 
anyagilag, hogy vásároljunk akár egy komolyabb építményt területtel. Van 2-3 olyan tagunk, 
aki kiszombori lakos és az indíttatás innen jött. Említették, hogy van itt egy régi épület, ahol, 
ha jól tudom, varroda üzemelt. Ezt a helyiséget szeretnénk megkapni, ha van rá lehetıség. A 
falu életébe nem igazán szól bele ez az egyesület, talán egy kicsit színesítheti. Egy évben 2-3 
alkalommal használnánk a klubszékházat. Országos szinten nagyon sok társklubunk van, 
meghívásos alapon megyünk egyik rendezvényrıl a másik rendezvényre. Amikor meghívás 
van, gyakorlatilag megtöltenénk ezt a helyet, akár több 100 motorossal. Ez egy évben 2-3 
alkalmat vesz igénybe, általában 1-2 együttest szoktunk hozni, természetesen teljesen 
diszkréten, normálisan, zárt helyen belül, nem olyan, mint a motoros találkozó. Ez egy napot 
szokott igénybe venni. Teljesen normális, kulturált a társaság, maga a motoros társadalom, 
nem tudom, kinek milyen víziói vannak ezzel kapcsolatban, de a motoros világ jelen 
pillanatban még mindig hobbi kategória. Van egy bizonyos „by car” kör, aki úgy is él. 
Gyakorlatilag a motorosok nagy része inkább vállalkozó, tehetısebb rétegbıl kerül ki, nem 
minısítek senkit, ezzel csak próbálom képbe rakni, hogy ez nem arról szól, hogy szétverjük az 
épületet, vagy kulturálatlan módon viselkedünk. Gyakorlatilag egy kulturáltan lebonyolított 
találkozóról van szó, egy kapcsolattartásról. Talán Kiszombornak, ami ebbıl pozitívan 
kijöhet, hogy megismeri például a szerb vagy román motoros csapat. Profitálás szempontjából 
érdekes lehet, többre nem. Épülettel kapcsolatban: volt szerencsém polgármester asszonnyal 
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megnézni az épületet. Megkaptam azt az instrukciót, hogy úgy készüljünk fel, hogy 
amennyiben egyáltalán létrejön ez a dolog, elképzelhetı, hogy egyik pillanatról a másikra jön 
egy bérlı, és mennünk kell, ennek tükrében kell berendezkednünk. Persze szeretnénk nem 
menni, ha egyáltalán ez a dolog létrejön. Kifestenénk, egy dizájnt adjunk az épületnek, belül 
fıként. Belülrıl egy kicsit hangulatosabbá, melegebbé tenni faborításokkal. Kicsit olyan 
szintővé varázsolni, ami nekünk tetszik. Ebben a formában óvatosan bánnánk ezzel a 
dologgal, egyértelmő a tisztító festés, rendbe rakás, főnyírás, meg, ami ehhez a területhez 
tartozik, azt vállalná a klub. Bérleti díjat nem tudunk fizetni, ennek fejében vállalnánk ezt. Az 
itteni lakosok ezt folyamatosan csinálnák, attól függetlenül, hogy egy évben maximum 2 vagy 
3 napot vennénk igénybe. A makói veteránosokkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, közös 
rendezvényeink is vannak. Jönnek most is hozzánk májusban, illetve a klubunk kapott 
felkérést Mezıkovácsházáról a fürdı fesztiválra, saját személyem rendezésében fogunk egy 
veterán és motoros találkozóval nyitni, ami a városnak, illetve a fürdınek egy tradicionális, 
évrıl-évre szóló eseménye lesz. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Kérdezzenek. 
Lehetıséget próbálnánk kihasználni, ha megkapnánk, megköszönnénk.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Tisztelt Képviselı-testület! Az 
anyagot megkapták, elhangzott, hogy mire használnák. Azért tettük mellé a fényképeket, mert 
ezeket az elektromos csatlakozásokat, állásokat le kell szerelni, illetve ezt vissza is kell 
szerelni. Ennek költsége van.  
 
Kiss Attila egyesület elnöke: Vállaljuk a le- és visszaszerelését.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Évközben használaton kívül lenne a helyiség? 
 
Kiss Attila egyesület elnöke: Gyakorlatilag igen. Családtagokkal szoktunk olyat csinálni, ez 
is szervezés kérdése, mert mindenki másfele lakik, hogy hétvégén összegyőlünk 20-25-en és 
fızünk egy bográcsost, eltöltünk közösen egy napot. Akkor be tudunk menni a belsı udvarba 
és a klub meg tudná magát valahol húzni. Ahhoz, hogy motoros klubként eljussunk a 
legfelsıbb szintre, ahhoz székházzal kell rendelkeznie a klubnak, ez is egy feltétel. 
Eljutottunk arra a szintre 10 év után, hogy megléphetjük ezt a lépcsıt, ahhoz szükségünk van 
egy bejegyzett székházra. A klub egyébként hivatalosan bejegyzett, teljesen non-profit 
szervezet. Adószámmal rendelkezünk, bélyegzınk van, makói közjegyzınél lettünk 
regisztrálva, bejegyezve. Egy évben 2-3-4 alkalom, 1-1 napok, esetleg egy itt alvás és másnap 
reggel elmennek azok, akik messzirıl jöttek. Egyelıre így gondoljuk. Azután, mivel 
győléseket havonta tartunk, hogy esetleg a győlések itt növik ki magukat és egy hónapban 
egyszer egy hétvégén eljövünk 10-en és leülünk megtartani a győlést, ez igazából szinte 
észrevehetetlen. Minden hónapban egyszer győlés van, én vezetem.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Hány fıbıl áll a klub? 
 
Kiss Attila egyesület elnöke: 24 fıvel indult, jelen pillanatban 6 + 3 újonc, összesen 9 fıbıl 
áll. Az elsı egy-két évben lefelezıdött a csapat, volt, aki családi, volt, aki anyagi okok miatt. 
Elıírásaink vannak motorra, cm3-re, bizonyos típusokra, az MC szabályaihoz tartozik. Ha a 
klubtag nem tudja teljesíteni, meg kell tıle válnunk. Folyamatos jelöltek vannak, egy év 
próbaidıvel, kb. ez a 10 fı alatti, ami a helytálló.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Ezek szerint ingyen szeretnék megkapni. Eddig ingyen nem adtunk 
oda helyiséget, szerintem nem is adhatunk oda senkinek, meg kell pályáztatni. Elég 
kedvezıek a bérleti díjaink. A teljesen ingyenes bérbeadást nem támogatom. 
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Börcsökné Balázs Márta képviselı: Szerintem a helyiség nem alkalmas arra, hogy itt is 
aludjanak. Évente 1-2 koncert hol lenne, Kiszomboron vagy Makón?  
 
Kiss Attila egyesület elnöke: A teremben lenne, kis együttesek szoktak jönni. Eddig a makói 
Kelemen-ház volt a székhelyünk már 10. éve. Egy évben egyszer van záró bulink, fızéssel 
egybekötve és 2-3 óra hosszú zenei anyaggal. Kelemen-ház színpadán fellépett az együttes, itt 
egy sarokban, fadobogóra felmennének. Ez nem klasszikus koncert lenne. Élı zenés estnek 
mondom inkább. Polgármester asszonnyal beszéltünk róla, hogy van víz, de a szennyvíz 
esetleg probléma. Meg kell nézni természetesen, hogy mennyire alkalmas. Senki nem akar itt 
fürödni, tusolni. Motorosokról annyit tudni kell, hogy sátorban elalszanak egy hetet, ha kell, 
ez egy életforma. Lehet, hogy erre soha nem kerül sor, de lehet 8-10 barátunk, itt alszik egy 
évben egyszer egy éjszakát. Lehetıséget kértünk, ha kapunk, kapunk, ha nem, nem, nincs 
ebbıl semmi probléma. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Teljesen térítésmentesen nem tudom elképzelni. Az mindenképpen 
jó volna, ha be volna lakva, de akkor is valamit csak kellene fizetni érte. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Határozati javaslatban is pályáztatás szerepel.  
 
Kiss Attila egyesület elnöke: Névleges összegektıl nem zárkózik el a klub, de 50-100.000,- 
Ft-os havi bérleti díj részünkrıl járhatatlan. Akkor keresünk tovább.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Van egy határozat, amelyben meg vannak határozva a bérleti 
díjak, illetve van egy rendelet, ami meghatározza, hogyan lehet kiadni helyiséget 
bérleménybe.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A WC aggályos, mert nagyon kicsi az akna, illetve ha 
leszerelésre kerülnek a varrodához szükséges elektromos csatlakozások, leszereljük, de a 
visszaépítésük nem olcsó dolog, ha mégis valaki jönne. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Nem látok abban semmi rosszat, ha leszerelnék és kialakítanák. Nem 
volna rossz, ha élet költözne oda, de milyen áron? Mennyi lenne a bérleti díj? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha a teljes alapterület üzlethelyiség árban van, akkor 
132.240,- Ft, ha a teljes alapterület raktár árban van, akkor 52.800,- Ft + Áfa/hó.  
 
Kiss Attila egyesület elnöke: Nem is várom el, hogy most bármilyen döntést hozzanak, 
ráérünk, bármikor hozhatnak döntést.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Akkor most megköszönjük a tájékoztatást, mert jelenleg a 
határozati javaslatban pályáztatásról és díjfizetésrıl van szó.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Alapító okiratban milyen cél van megjelölve? 
 
Kiss Attila képviselı: Sport.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Sporttevékenység a közhasznúsági törvényben is benne van. A 
határozati javaslatban benne van, hogy a helyi rendelet alapján az önkormányzati vagyon 
ingyenes, vagy kedvezményes átruházása kötelezettségvállalással, közérdekő célra lehetséges. 
Ezt kellene megnézni, hogy ez közérdekő cél-e? 
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Gazsi Gábor képviselı: A közérdekőbe belefér, mert lehet, hogy most csak két kiszombori 
tagja van, de ha ez köztudott lesz, lehet még vagy 20-an csatlakoznak a klubhoz.  
 
Kiss Attila egyesület elnöke: Van olyan kiszombori, aki már régóta szeretne hozzánk 
csatlakozni. Közéletrıl annyit, hogy a makói veteránosokkal jó kapcsolatban vagyunk, és ha 
tudjuk, hogy van egy székházunk és nem egy évre szól, hanem hosszabb távra, akkor közösen 
leülve idehozhatunk bármilyen rendezvényt, ami érdekes lehet a falunak. Az ország összes 
együttesét ide bírom hozni, olyan szintő kapcsolattal rendelkezek, legyen az EDDA, P. Mobil, 
bárkit tudnék hozni komoly színpad technikával, komolyan leszervezve. Ha a klub rendez ide 
valamit, akkor a klub megrendezi. Bárhova kinıheti esetleg ez magát, akármilyen szintre is, 
vagy topog, úgy, ahogy elmondottam.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Javaslom, hogy köszönjük meg a 
tájékoztatást, és mivel a határozati javaslatunk a bérletrıl szól, meg kellene nézni a 
továbbiakban a klub alapító okiratát, és a következı testület ülésre még egyszer behozzuk ezt 
az anyagot. Most nem döntünk abban, hogy kiadjuk, vagy nem adjuk ki. Aki a tájékoztatást 
tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a döntést napoljuk el, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 134/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A makói motoros egyesület helyiség igénye 
 
134/2011. (IV. 26.) KNÖT h. 

HATÁROZAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Sweet Freedom 
MC Hungary makói motoros egyesület helyiség iránti igénye tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sweet Freedom MC 
Hungary makói motoros egyesület (a továbbiakban: egyesület) elnökének, Kiss Attilának az 
egyesület tevékenységével, valamint a tervezett programjaival kapcsolatos szóbeli 
tájékoztatását tudomásul vette. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kérelemben foglalt helyiség 
bérletére vonatkozó érdemi döntés meghozatalát megelızıen felkéri Kiss Attila elnököt arra, 
hogy az egyesület alapító okiratát juttassa el a Képviselı-testülethez az általa végzett 
tevékenységek, különös tekintettel a közérdekő tevékenységek igazolására, valamint felkéri 
arra, hogy a kért helyiségben megtartani tervezett programokról készítsen részletes írásbeli 
tervet. 
 
A Képviselı-testület a fentiek ismeretében a májusi soros ülésén dönt a kérelem tárgyában. 
 
A határozatról értesül: 

- Kiss Attila Sweet Freedom MC Hungary  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
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- Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetıi 
álláshelyének betöltésére 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a pályázati felhívás a jegyzıkönyv 10. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény intézményvezetıi álláshelyének betöltésére. Lehet, ennél az elıterjesztésnél is az 
lenne a célszerő döntés, hogy napoljuk el a májusi ülésre, mert 2012. február 28-ig kell 
intézményvezetıt választani. A Kormányhivatal ellenırzést fog tartani, ez ügyben meg 
szeretnénk kérdezni ıket is. Jelen pillanatban megvannak a jogszabályok, de azt is tudjuk - 
rádió és televízió híradások alapján -, hogy ez az ellátórendszer 2013-tól megváltozik: az 
alapfeladatokat: házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, nappali ellátást, családsegítı és 
gyermekjóléti szolgálatot járási szintre kívánják majd bevinni és olyan módon, ez volt a 
sajtóban, hogy az önkormányzatok a szolgáltatásokat onnan vásárolják majd a településekre 
vonatkoztatottan. Jelen pillanatban így áll a helyzet, de miután ezzel kapcsolatban még nincs 
jogszabály, érdeklıdni lehet, de valószínő, ki kell írnunk ezt a pályázatot. Most azt kérném a 
testülettıl, hogy egy hónap múlva döntsünk az elıterjesztés tárgyában. Változnak az 
ellátóhelyek, változik az ellátás szintje, nem tudjuk, hogyan lépjünk. Ötéves kinevezést fog 
majd jelenteni és nem tudom, hogy akkor a jogszabályalkotó ezeket a kérdéseket hogyan 
fogja megoldani. Esetünkben két helyen okoz majd problémát, az egyik, hogy ki van írva az 
iskolavezetıi pályázat, illetve ez a másik, a szociális ellátórendszert érintıen. Az a gond, hogy 
ebbıl letelik egy-két év és fennmarad három, és öt évnél rövidebb idıre kiírni nem lehet. Ezt 
hogyan fogják központilag megoldani, mi lesz ennek, például a pénzügyi vonzata? Erre 
valami megoldást kell majd találni, ez nemcsak Kiszombort érinti, hanem 3200 településrıl 
van szó, ahol nem biztos, hogy mindenütt vannak ilyen intézményvezetık, de nagyon nagy 
számban fognak ezek elıfordulni. Az iskola esetében sem tudjuk, hogyan lép a kormányzat, 
lehet errıl is olvasni dolgokat, hogy központilag kívánják a béreket, létszámokat 
meghatározni. Mi lesz ezekkel az intézményvezetıi kinevezésekkel? Azt javaslom, hogy 
napoljuk el a döntést, májusi ülésre be fogjuk hozni. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? 
Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a májusi testületi ülésre hozzuk vissza, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 135/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetıi 
álláshelyének betöltésére 
 
135/2011. (IV. 26.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a pályázat 
kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetıi álláshelyének 
betöltésére tárgyú elıterjesztést és akként határoz, hogy a pályázat kiírásáról és a pályázati 
felhívás jóváhagyásáról a 2011. május havi soros ülésén fog dönteni, tekintettel a vonatkozó 
jogszabályok várható megváltozására és a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak az 
intézménynél jelenleg folyamatban lévı átfogó ellenırzésének tapasztalataira. 
 
Errıl értesítést kap: 
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- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Makói Kistérség Többcélú Társulása Belsı Ellenırzési Társulása 2010. évi ellenırzési 
jelentése és éves összefoglaló ellenırzési jelentése 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
     polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat, az éves ellenırzési jelentés, a mellékletek, a P.Ü.V.E.B. 
határozata a jegyzıkönyv 11. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Makói Kistérség Többcélú 
Társulása Belsı Ellenırzési Társulása 2010. évi ellenırzési jelentése és éves összefoglaló 
ellenırzési jelentése. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Szirbik Imre képviselı: Kisebb hiányosságokat találtak. Mind kijavításra kerültek? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Természetesen.  
 
Gazsi Gábor képviselı: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki elfogadja a belsı ellenırzési jelentést, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 136/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A 2010. évi belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló éves ellenırzési jelentés és az éves 
összefoglaló ellenırzési jelentés elfogadása 
 
136/2011.(IV. 26.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján elıterjesztett, a Makói Kistérség 
Többcélú Társulása Belsı Ellenırzési Társulás belsı ellenırzési szervezete által 2010. évben 
végzett belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló éves ellenırzési jelentést, továbbá az 
önkormányzati költségvetési szerveknél végzett ellenırzések alapján készült éves 
összefoglaló jelentést megtárgyalta és a mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Az Éves Ellenırzési Jelentés és az Éves Összefoglaló Ellenırzési Jelentés jelen határozat 
mellékletét képezi. 
 

A határozatról értesül: 

- Makói Kistérség Többcélú Társulása 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
- Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Belsı Ellenırzési Csoport  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat zárt ülésen. 
 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester                   jegyzı 
 
 


