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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 10. 
napján 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
 
 
NAPIREND: 
1. Döntési javaslat – döntések közbeszerzési eljárásokban. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 10. 
napján 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán 
képviselı, Börcsökné Balázs Márta képviselı, Gazsi Gábor képviselı, Szekeres Krisztián 
képviselı, Szirbik Imre képviselı 
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési 
szakértı, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı, Dr. Suba Rita igazgatási 
csoportvezetı, Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, jegyzı 
urat! Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes számban jelen van, az ülést 
megnyitom. Javaslatot teszek a napirendre, a meghívó szerint, valamint tájékoztatást adok a 
Kastélyról és Vályogos-tóról. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi 
ponttal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 141/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
141/2011.(V. 10.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. május 10-i rendkívüli 
nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND: 
16.00 

Döntési javaslat – döntések közbeszerzési eljárásokban.  
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
1. Napirend 
Döntési javaslatok 
- Nyári gyermekétkeztetés 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
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/Az elıterjesztés, a határozati javaslat, a P.Ü.V.B. határozata és a Szoc. Eü. és K. Biz. határozata a 
jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nyári gyermekétkeztetéssel kezdjük munkánkat. A 
bizottságok azt javasolják, hogy ne pályázzunk nyári gyermekétkeztetésre ilyen feltételekkel. 
Errıl kellene most döntést hozni. Közben merültek fel elképzelések a Szociális Bizottság 
ülésén is, hogy esetleg szőkített formában meghatározott idıszakban étkeztessünk, ha pénzt 
tudunk biztosítani. A május végi testületi ülésre elvégezzük a számításokat, ennek 
függvényében tudnánk esetleg elırelépni. Most a pályázatról kellene dönteni. Mindkét 
bizottság ülésén elhangzott, hogy a pályázat a hátrányosság alapján támogatja az 
önkormányzatokat, de a gyerekek itt is éheznek, itt is van szociálisan rászorult, ezt nem tartják 
jó megoldásnak, mert vannak gyerekek, akik Kiszomboron is éheznek és nemcsak például 
Kövegyen, amely a leghátrányosabb települések sorában van. Az önkormányzatoknak kell 
nagyobb támogatást biztosítani, erre pedig a költségvetési források függvényében nincs 
lehetıségünk. Vélemény? 
 
Gazsi Gábor képviselı: Két bizottsági ülés is volt, mind a két bizottság elfogadott egy 
javaslatot. Úgy gondolom, döntés helyzetben van a testület. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ennek a pályázatnak a keretében ne 
pályázzon az önkormányzat nyári gyermekétkeztetésre, kérem, kézfeltartással jelezzen. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 142/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Nyári gyermekétkeztetés 
 
142/2011.(V. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a nyári 
gyermekétkezetés tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a települési 
önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott 
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 
16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet által meghatározott pályázati feltételeket, és tekintettel 
arra, hogy az abban foglaltak alapján az önkormányzat által szükséges önerı mértéke 
2.678.850,- Ft, míg az elnyerhetı támogatás csupán legalább 266.400,- Ft, ezért a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek étkeztetése céljából kötött 
felhasználású támogatás igénylésére nem kíván pályázatot benyújtani. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Fanyesési munkálatok megrendelése 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
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/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlat a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Fanyesési munkálatok megrendelése. Az áprilisi soros 
testületi ülés polgármesteri jelentésében említettem, hogy Mártélyon az üdülınk területén a 
fák veszélyesek a szomszéd épületre, csak hatóság engedélyével lehet fát kivágni, most 
gallyazni lehet. Vásárhelyi vállalkozót kerestünk meg, aki az árajánlatot adta. Hatalmas 
nyárfákkal van tele a mártélyi üdülıterület, hatalmas koronával rendelkeznek és ezt a 
hatalmas súlyt, ha jön egy nyári vihar, azonnal nyomja, kidönti.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Úgy kellene gallyaztatni, hogy a kivágás könnyebb legyen.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Olyan állapotban van? El van törve, repedve vagy csak nagy?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nincs eltörve, csak hatalmas nagy a koronája. Baj 
megelızése miatt gallyaznánk. Ha kártérítési igénnyel lépnek fel irányunkba, még többe 
kerülne. Tájvédelmi körzetben sem lehet engedély nélkül kivágni fát.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Az a javaslatom, ha jövıre úgyis ki szeretnénk vágatni, akkor idén 
erre ne költsünk. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem tudom, hogy engedélyezni fogják-e a kivágását.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ha nem engedélyezik a kivágást, akkor nyessük.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha rádıl valakinek az épületére? Nagyobb kárt csinálunk. 
Most 120.000,- Ft +Áfa összegbıl rendbe tudnánk tenni. Egy idıre meg tudnánk oldani ezt a 
problémát. 
 
Bacsa György alpolgármester: 120.000,- Ft-ért mit csinál? Gallyaz vagy az egész koronát 
levágja? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Gallyazni fogja. Volt egy javaslat, hogy ne nyessük meg, az 
eredeti elıterjesztés arról szól, hogy nyessük. Van más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy ne 
végeztessük el a nyesést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 1 igen és 6 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a fanyesési munkálatok megrendelésével, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta 143/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Fanyesési munkálatok megrendelése 
 
143/2011.(V. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a fanyesési 
munkálatok megrendelése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a munka elvégzésével 
egyetért és megrendeli Bíró Gergely egyéni vállalkozótól (6800 Hódmezıvásárhely, Táncsics 
M u. 14.) az önkormányzat tulajdonát képezı mártélyi üdülı udvarán elhelyezkedı 3 db 
kanadai nyár fanyesési munkálatait az árajánlatban meghatározott 120.000,- Ft + Áfa 
összegben. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget az önkormányzat tulajdonában lévı diszkont 
kincstárjegyek értékesítésébıl biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Bíró Gergely egyéni vállalkozó (6800 Hódmezıvásárhely, Táncsics M. u. 14.) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Kiszombori Közösségi Nap 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombori Közösségi Napok. Az elmúlt testületi ülésen szó 
volt arról, hogy változott a jogszabály a színpadokra vonatkozó elıírásokban. Gábor Vilmos 
beszélt tervezıvel, aki tervet készítene, 50-60.000,- Ft-ért. Javasolta a tervezı, hogy inkább 
statikussal kellene elkészíttetni a tervet. Véleményem szerint teljesen felesleges két utánfutóra 
tervet készíttetni, mert kifizetünk 50-60.000,- Ft-ot és a megjelenése sem olyan lenne, mint 
egy színpadnak. Kértem Nagy Lırincet, hogy szerezzen be árajánlatokat színpadra. Ne 
terveztessünk feleslegesen. Átadom a szót Nagy Lırincnek. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait! Három árajánlatot 
szereztem be. Mióta elkészült az írásos anyag, Sipos Jenı felhívott, mert még volt 
bizonytalansági tényezı a színpad mőszaki dokumentációja miatt, ami azóta már rendben van, 
illetve teljesen biztos, hogy a 8 x 8 m-es színpad fedése is május 28.-ai nappal elkészül, az is 
terveztetett, mőszaki dokumentációkkal rendelkezik. Együttmőködés szempontjából is elég 
rugalmas, felajánlotta, hogy esetleg hangtechnikában is segítséget nyújt, ha szükségünk van 
rá. A színpad 8 x 6 m, a fedése 8 x 8 m-es. Egész jó ajánlata így a hangtechnikával együtt, 
mindenképpen szükségünk van ilyen jellegő tevékenységre. Jellemzıen 1.600,-Ft + Áfa/m2 
díjon lehet színpadokat bérelni és 70-80.000,- Ft +Áfa a színpad fedésének a bérleti díja. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm a kiegészítést. Képviselı-testületé a lehetıség. 
Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Gazsi Gábor képviselı: Sipos Jenıt javaslom, azzal a kikötéssel, hogy kérjük a segítséget a 
hangtechnikában. 
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Balázs Zoltán képviselı: Nem javaslom a színpadtetı bérlését.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Nyári kánikulában tetı nélkül nem javaslom. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Délután csináljuk, mikor már megy lefelé a nap. Ha esik az esı, 
teljesen mindegy, hogy van tetı vagy nincs tetı, annyi különbség, hogy nem ázik a 
hangtechnika. Senki nem lesz kint a téren, ha esik az esı. Ha meleg van, ugyanolyan meleg 
van a tetı alatt is. Egyáltalán van-e rá pénz? 
 
Gazsi Gábor képviselı: Mindenképpen kerüljön rá. Jó lett volna Szirbik Imre felajánlása az 
utánfutókkal, de ezek szerint felesleges felvállalni a kockázatot. A biztonság nagyon fontos, 
ha pénzbe kerül, akkor is meg kell csinálni.  
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Abban a konstrukcióban, hogy nyerges vontató, rögtön ott 
volt az a rész is, hogy annak van egy váza és rajta ponyva. Ha ezt kivesszük a rendszerbıl, 
marad a kérdés, hogy színpad, illetve színpad és fölé tetı, akkor javaslom a tetıt. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ha tőzı nap van, senki nem fog kiülni a fıtérre, ha van a színpadon 
tetı, ha nincs.  
 
Bacsa György alpolgármester: Tetı nélkül egyáltalán adják-e a színpadot?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Adják, persze.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Tetı nélküli variációhoz egyáltalán fenntartja-e a 
hangosítással kapcsolatos segítséget? 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Szerintem, igen. Nagyon jó szándékkal áll a dologhoz. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Volt javaslat arra, hogy ne rendeljünk hozzá tetıt. Elıször 
döntsünk abban, hogy a két nyerges vontató helyett bevizsgált tanúsítvánnyal rendelkezı 
színpadot béreljünk, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 144/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombori Közösségi Napok - színpad 
 
144/2011.(V. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Közösségi Napok tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. július 30-31. napján 
megrendezésre kerülı Kiszombori Közösségi Napok rendezvényhez kapcsolódóan felmerült 
lehetıségek közül a mőszaki tanúsítvánnyal rendelkezı színpad bérbevétele mellett döntött, 
tekintettel a nyerges vontatók színpadként történı felhasználásához szükséges tervezıi 
költségekre. 
 
A határozatról értesül: 
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- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elıterjesztésben színpad, tetıvel együtt van. Sipos Jenı 
felajánlotta a hangosításban is a segítségét, és az a legkedvezıbb ajánlat is. Érkezett egy 
javaslat, hogy csak színpadot béreljünk. Aki egyetért azzal, hogy csak színpadot béreljünk, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület 2 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy tetı és színpad legyen bérelve, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal meghozta 145/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombori Közösségi Napok – színpad és színpadtetı 
 
145/2011.(V. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Közösségi Nap tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy a 2011. 
július 30-31. napján megrendezésre kerülı Kiszombori Közösségi Napokhoz kapcsolódóan a 
színpadot színpadtetıvel együtt t kívánja bérbe venni.  
 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Sipos Jenı egyéni vállalkozótól 
béreljük a színpadot és a hozzá tartozó tetıt, valamint a felajánlott hangosításban történı 
közremőködését is igénybe kívánjuk venni, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 146/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombori Közösségi Napok – színpad és színpadtetı megrendelése 
 
146/2011.(V. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 



 10 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Közösségi Nap tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 145/2011.(V. 10.) KNÖT 
határozatával döntött arról, hogy a 2011. július 30-31. napján megrendezésre kerülı 
Kiszombori Közösségi Napokhoz kapcsolódóan színpadot és azzal együtt színpadtetıt is 
bérbe kíván venni. Ennek érdekében a színpadot és színpadtetıt megrendeli Sipos Jenı egyéni 
vállalkozótól az árajánlatban meghatározott 172.000,- Ft + Áfa összegért. 
 
A Képviselı-testület Sipos Jenı egyéni vállalkozó azon felajánlását, hogy közremőködik a 
hangtechnika biztosításában, köszönettel elfogadja. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
Határozatról értesül:  

- Sipos Jenı egyéni vállalkozó 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- „Informatikai infrastrúktura fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó új közbeszerzési eljárás 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok és az ajánlattételi felhívás a jegyzıkönyv 6. számú 
melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa 
György Általános Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó új közbeszerzési eljárás a 
következı elıterjesztés. Köszöntöm Dr. Szıllısi Bélát és át is adom a szót.  
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Tisztelt Testület! Az elıterjesztésben is le van írva, 
hogy volt egy problémánk az interaktív táblákkal kapcsolatban. Az NFÜ honlapján az 
szerepel, hogy 60 hónapos jótállást kell az interaktív táblákhoz biztosítani. Két megoldás 
lehetséges: módosítani a felhívást és a módosított felhívást követı 20 nap után lehet ajánlatot 
bekérni, a másik, hogy visszavonásra kerül az ajánlati felhívás. Ezt az utóbbit javaslom. 
Érkezett be olyan ajánlattevıi észrevétel, hogy veszteségesek és nem tudnak indulni az 
ajánlaton, valamint az Albacomp jelezte, hogy nem az a részlege foglalkozik a pályázat 
benyújtásával, ahová elküldtük az ajánlatot. Azt javasoljuk a testületnek, jelöljenek ki új 
ajánlattevıket, és a felhívást indítsák újra.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elsı határozati javaslat arról szól, hogy az elızı ajánlati 
felhívás visszavonásra kerül. Aki egyetért azzal, hogy az elızı ajánlati felhívást visszavonjuk, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 147/2011. számú határozatát. 
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Tárgy: „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás - ajánlati felhívás visszavonása 
 
147/2011. (V. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” 
tárgyú projekthez kapcsolódó  közbeszerzési eljárás - ajánlati felhívás visszavonása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a 
121/2011.(IV. 19.) KNÖT határozatával megindított „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásban a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján 
az ajánlati felhívás visszavonásra került.  
 
A határozatról értesül:  

- SZMI Mérnöki Iroda Kft-t 6726 Szeged, Fı fasor u. 82/A.  
  (képviselı: Dr. Szıllısi Béla ügyvezetı) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A második határozati javaslatban szerepel, hogy mely 
ajánlattevık részére küldjük meg az ajánlati felhívást. Az a cég, amelyik veszteséges, kikerült 
belıle, az Albacomp esetében pontosítottunk, valamint az Almus Pater Zrt.-nek és a Lansoft 
Informatikai Kft.-nek is megküldésre kerülne a felhívás. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel, javaslat? Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 148/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó új közbeszerzési eljárás megindítása 
 
148/2011.(V. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” 
tárgyú projekthez kapcsolódó új közbeszerzési eljárás tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli általános egyszerő közbeszerzési eljárást indít, amelynek  
tárgya: Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában 
becsült értéke: nettó 8,2 millió Ft (a Kbt. 35. §-a és 40. § (2) bekezdése alapján). 



 12 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az ajánlati felhívást az alábbi 
ajánlattevık részére küldi meg:  
- Balázs-Diák Kft.  
  1043 Budapest, Csányi László u. 34. 
- High Media Kft.  
  1202 Budapest, Lázár u. 39/A. 
- Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.. 
  8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9. 
- TG Computer Bt. 
  6900 Makó, Csanád vezér tér 25. 
- Almus Pater Zrt. 
  6726 Szeged, Fı fasor 121. 
- Lansoft Informatikai Kft. 
  4025 Debrecen, Külsı vásártér 18. 
 
A határozatról értesül:  

- SZMI Mérnöki Iroda Kft-t  
  (6726 Szeged, Fı fasor u. 82/A., képviselı: Dr. Szıllısi Béla ügyvezetı) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A hármas számú határozati javaslatban a felelısségi rendet 
állapítjuk meg. Más javaslat? Aki egyetért a hármas számú határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 149/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Eseti felelısségi rend meghatározása az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó új 
közbeszerzési eljárásban. 
 
149/2011.(V. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” 
tárgyú projekthez kapcsolódó új közbeszerzési eljárás címő elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 148/2011.(V. 10.) KNÖT 
határozatával a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
251. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerő közbeszerzési 
eljárás megindításáról döntött, amelynek  
tárgya: Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában 
becsült értéke: nettó 8,2 millió Ft (a Kbt. 35. §-a és 40. § (2) bekezdése alapján) 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Kbt. 6. § (1) bekezdése, valamint 8. § (1)–(3) bekezdése, valamint Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata alapján az eseti felelısségi rendet az 
alábbiak szerint határozza meg: 

- a Bíráló Bizottság tagjai: Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı  
     Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı 
     Dávid Gábor informatikus 

- döntést hozó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
- szerzıdéskötésre jogosult: Szegvári Ernıné polgármester 

 
A határozatról értesül:  

- Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı 
- Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı 
- Dávid Gábor informatikus 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A negyedik határozati javaslatban az ajánlati felhívást 
kellene jóváhagyni. Ezzel kapcsolatban van-e kiegészítése? 
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Egy pont változott 60 hónapra, illetve a dátumokat 
módosítottuk. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Aki egyetért a négyes 
számú határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 150/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Ajánlati felhívás az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa 
György Általános Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó új közbeszerzési eljárásban 
 
150/2011.(V. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” 
tárgyú projekthez kapcsolódó új közbeszerzési eljárás címő elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 148/2011.(V. 10.) KNÖT 
határozatával a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
251. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerő közbeszerzési 
eljárás megindításáról döntött, amelynek  
tárgya: Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában 
becsült értéke: nettó 8,2 millió Ft (a Kbt. 35. §-a és 40. § (2) bekezdése alapján) 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az SZMI Mérnöki Iroda Kft. (6726 Szeged, Fı fasor u. 82/A., képviselı: Dr. 
Szıllısi Béla ügyvezetı) által elkészített Ajánlati felhívással a mellékelt tartalom szerint 
egyetért. 
 
Az Ajánlati felhívás a jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- SZMI Mérnöki Iroda Kft-t 6726 Szeged, Fı fasor u. 82/A.  
  (képviselı: Dr. Szıllısi Béla ügyvezetı) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tegnapi napon Kiszomboron készítették elı a Szeged és 
Környéke Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyőlését. Mi voltunk a vendéglátói a környezı 
településeknek, Klárafalva, Ferencszállás, Deszk és Kübekháza egyéni és nagy gazdái 
döntöttek a küldöttekrıl. Jelen volt alpolgármester úr is. Küldöttgyőlése lesz a társulatnak, és 
azt szeretném kérni a testülettıl, hogy a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulatba az 
önkormányzatot a küldöttgyőlésben küldöttként Bacsa György alpolgármester úr képviselje. 
Elfogadja? 
 
Bacsa György alpolgármester: Elfogadom. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van más javaslat? Aki egyetért alpolgármester úr 
megbízásával, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 151/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyőlésébe települési képviselı 
megbízása 
 
151/2011.(V. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a vízitársulatokról szóló 
2009. évi CXLIV. törvény 17. § (1) bekezdésére tekintettel a Szeged és Környéke 
Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyőlésébe a település képviseletével Bacsa György 
alpolgármestert bízza meg. 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 
  6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/A. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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Szegvári Ernıné polgármester: Tegnap Szegeden voltunk a megyei alelnök uraknál jegyzı 
úrral és a közgazdasági csoportvezetıvel. Most 50 % tulajdoni hányadot szeretne a megye. 
Nem köteleztem el magam, mondtam, hogy Kiszombor többségi tulajdont szeretne. Újabb 
értékbecslést szeretnének. Kötelesek is vagyunk értékbecslést csináltatni. Ollé úr már jelezte, 
hogy az értékbecslésben nagyon érdekes az indokolás, mert a mőemlékőséget értéknövelı 
tényezıként fogta fel, ami normálisan csökkentı, mert nagyon sok kötelezettséggel jár. Ma 
felhívtam Virág Zsolt urat, aki a pályázatot készíti elı. Össze fognak rakni egy menetrendet és 
azt is, hogy mit hogyan kell szabályozni. Jövı hét elején találkozik alelnök urakkal, majd 
kedden jön Kiszomborra is. Azt mondja, ha ez most nem kap zöld utat, ezek a pénzek 
elfogynak és nem lesz reményünk sem. Sipos Györgyékkel is beszélt a múlt héten, több 
ötletet is adott a tervezéshez. Kiszámolták Sipos Györgyék, kb. 1.283.600.000,- Ft-ba kerülne, 
amit két ütemre próbáltak bontani. Mondtam, hogy két ütemben nem lehet gondolkodni. 
Ugyanígy látja Virág úr is, és túlárazottnak találja. Nagyon szép elgondolásaik vannak a 
tervekben. Majd látjuk, milyen ütemtervet fognak összeállítani, hogyan lehetne továbblépni. 
A türelmüket kérem a képviselıknek és azt is, hogy ha ebben valamiféle elmozdulás történik, 
és azonnal kell dönteni, konzultálnunk kell, akkor jöjjünk össze és beszélgessünk róla, mert 
lehet, ilyen lehetıségünk nem lesz késıbb. Nem igazán lehet számítani nagy pályázati 
kiírásokra. Most itt tartunk kastély ügyben. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szirbik Imre képviselı: A többségi tulajdontól teljesen elzárkóznak?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Mit számít a megyének? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A többségi tulajdonos mindig nagyobb döntéseket tud hozni, 
mint a kisebbségben lévı. Ez egy nagyon jó beruházás lenne egész Csongrád megyének. 
Nagyon szép lehetne, de az elején is jeleztem, hogy közpénzekbıl gazdálkodik mind a két 
önkormányzat, ez pontosan azért nagyon nehéz döntés mind a két részrıl és kellı 
óvatossággal kell eljárni, mert ha ott nem támadható, akkor támadható itt, vagy fordítva. 
Elhangzott, hogy milyen lehetıség ez számunkra, ezt értem, de csak bizonyos határig tudunk 
elmenni és nem minden áron. A másik dolog, amirıl tájékoztatni szeretném a testületet: a 
Vályogos-tó beruházás. Elmaradásai vannak a kivitelezınek, illetve törtek össze átereszek. 
Jeleztük ezt a cégnek, kiderült, hogy felszámolás alatt állnak. Van az önkormányzatnál közel 
900.000,- Ft, amit jótállási garanciaként fizettek be. Mőszaki bejárást végeztünk, 
természetesen nem jelentek meg, elıírtuk a javításokat, tértivevényes levélben elküldtük, 
május 15-ig kaptak határidıt a javításra. Ezt valószínő nem fogják megtenni. Közben 
kivitelezıket keresünk, három cég ki fog jönni és árajánlatot ad. Május 31-re az árajánlatokat 
be szeretnék hozni a testület elé és a jótállási garancia terhére elvégeztetni a feladatokat. 
Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Kátyúzásról van-e valami információ? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megrendeltük, fel van mérve. A Közútkezelı Kht.-nak 
jeleztük a Nagyszentmiklósi utca végén lévı nagy kátyút, arra még nem válaszoltak. Írtunk, 
hogy az összeszedett szemetet nem vitték el, válaszoltak, hogy összeszedték. Azóta 
megnéztem, ismét tele van a parkoló nagy zsákos szeméttel.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Csatornázásról van-e valami hír? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Újabb információm nincs. Küldik a nyilatkozatokat, a 
kitöltésében segítünk. Ha valaki szeretne felvenni hitelt, most teheti meg, de nem most kapja 
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meg, hanem amikor a beruházás elindul. A hitel felvételnek hitelbírálati díja van, 10-15.000,- 
Ft. Június 23-ra várható a szerzıdés aláírása, ha minden rendben zajlik.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Nagyon sok embernek problémát okoz a nyilatkozat kitöltése. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Jöjjenek be a hivatalba. Ha egyéb kérdés, észrevétel nincs, a 
mai rendkívüli testületi ülést bezárom. Köszönöm a megjelenést.  
 
 

Kmf. 
 
 
Szegvári Ernıné        Dr. Kárpáti Tibor 
  polgármester         jegyzı 
 
 


