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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 28. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2010/2011-es 
nevelési évre vonatkozó tevékenységérıl szóló beszámoló. 
3. Dózsa György Általános Iskola beszámolója a tanulók továbbtanulási lehetıségeirıl, az 
elért eredményekrıl. 
4. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
Zárt ülés 
14.00 

5. Döntési javaslatok.  
- A Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázatának elbírálása. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Rend. szám.     Tárgy:             Jegyzıkönyvi  
                       oldalszám: 
 
14/2011. „NET” „E”  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl  

szóló 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása       62. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
206/2011.  Napirend elfogadása       5. 
 
207/2011.  Hozzászólási jog biztosítása     10. 
 
208/2011.  A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília  

Napköziotthonos Óvoda 2010/2011-es nevelési évre  
vonatkozó tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása 12. 

 
209/2011.  Intézkedési terv a 2011 évi önkormányzati költségvetés 

kiadási oldalának csökkentése érdekében   17. 
 
210/2011.  Dózsa György Általános Iskola Alapító Okiratának  

módosítása       18. 
 
211/2011.  A Dózsa György Általános Iskola beszámolója a  

2010/2011-es tanévrıl     25. 
 
212/2011.  Polgármesteri jelentés elfogadása    27. 
 
213/2011.  Személyes érintettség tudomásulvétele a selejtezési 

bizottság létrehozására vonatkozó döntéshozatal esetén 28. 
 
214/2011.  Selejtezési Bizottság létrehozása a Selejtezési  

Szabályzatban foglalt feladatok ellátására   29. 
 

215/2011.  A Rónay-kastélyra vonatkozó értékbecslésrıl tájékoztatás 29. 
 
216/2011.  HOMKER Kft. kérelme     30. 
 
217/2011.  Makó-Térségi Víziközmő Kft. 2010. évi üzleti jelentése 31. 
 
218/2011.  Szabó Istvánné kérelme     32. 
 
219/2011.  A Rónay család története könyv megjelentetésének  

támogatása       33. 
 
220/2011.  A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti  

épületben lévı (volt „Megéri”) üzlethelyiség hasznosítása 34. 
 
221/2011.  Kiszombori Közösségi Napok - „Kemence-avató  

eszem-iszom” rendezvény     37. 
 
222/2011.  Kiszombori Közösségi Napok    37. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 28. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Balázs Zoltán képviselı, Börcsökné Balázs 
Márta képviselı, Szekeres Krisztián képviselı, Szirbik Imre képviselı 
 
Összesen: 5 fı 
 
Igazoltan távol: Bacsa György alpolgármester, Gazsi Gábor képviselı 
 
Összesen: 2 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Szabóné Vígh Erzsébet 
iskolaigazgató, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı, Nagy Lırinc 
mővelıdésszervezı, Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, jegyzı 
urat, kedves vendégeinket! Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes számban 
jelen van, az ülést megnyitom. Javaslatot teszek a napirendekre, a meghívó szerint. Van-e más 
javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendekkel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 206/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
206/2011.(VI. 28.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. június 28-i soros 
nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2010/2011-es 
nevelési évre vonatkozó tevékenységérıl szóló beszámoló. 
3. Dózsa György Általános Iskola beszámolója a tanulók továbbtanulási lehetıségeirıl, az 
elért eredményekrıl. 
4. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
Zárt ülés 
14.00 

5. Döntési javaslatok.  
- A Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázatának elbírálása. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
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- Irattár 
 
 
/Gazsi Gábor képviselı megérkezett, így a képviselı-testület 6 fıvel folytatja munkát./ 
 
1. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
   polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elsı napirendi pont a polgármesteri jelentés. 

− Június 1-jén megnéztük a kiszombori vasúti megállót. Azóta még egyszer bejártuk. 
Utóbb, mikor kimentünk, nem tudtunk bemenni, mert a retesz be volt húzva, azért, 
mert valaki bent tartózkodott. Megkértük a személyt, hogy ne oda húzódjon be. Bérbe 
tudjuk majd venni az épületet, küldeni fognak ezzel kapcsolatban anyagot, azt 
követıen kiadhatjuk bérbe a lakást, de a rendbe tétel költsége az önkormányzatot 
terhelné. Két képviselıtársam, akik jelen voltak, látták, hogy nagy kövekkel betörték 
az ablakokat. Ablaküveg csere, festés, meszelés szükséges. A fal nedvesedésének 
fokát nem tudjuk, elázott, mert széttört a vízvezeték. Amennyiben kiadjuk, kérni 
fogjuk, hogy a bérlı az állomás környékét is tartsa rendben. Van valamennyi 
áramszámla is, ezzel kapcsolatban kértem, küldjenek tájékoztatást, mert a térvilágítás 
és a megálló világítása onnan mőködik. Az is az önkormányzat költsége lenne. 
Nagyállomás épületének bérbe adásában is gondolkodnak, ha úgy látja a képviselı-
testület, hogy az ott lévı lakások esetleges bérbeadása is érdekli, akkor szóba jöhet. 
Azt is rendben kellene tartani: szét vannak a korlátok rohadva, tetınél igazítást kellene 
csinálni. Van egy kis raktárhelyiség a sínek mellett, az is a MÁV tulajdonában van, azt 
esetleg ki lehetne adni, ha valakit érdekelne, telephelynek. Azt nem tudjuk, hogy 
telephelyengedély kiváltásához hozzájárulna-e a MÁV. Készítjük elı az anyagot, 
megpróbáljuk összeállítani a költségeket, hogy mibe kerülne az ablakcsere, festés, 
meszelés. Amennyiben megérkezik a MÁV ajánlata, szerzıdés-mintája, hozzuk 
testület elé. Az állomásokkal kapcsolatban van-e kérdés? 

 
Gazsi Gábor képviselı: A kisállomásnál két villanyórát láttunk, úgy gondolom, a lakásnak 
külön van.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A lakásnak külön van, de a megállónak, mint vasúti 
megállónak is van áramfogyasztása. Ha átvesszük az üzemeltetését, akkor annak a költségei 
az önkormányzatot terhelnék. Azt kértem, hogy errıl egy éves költséget küldjenek át. 
 
Gazsi Gábor képviselı: El tudnám képzelni, hogy rendben legyen az épület, a faluba érkezık 
szép, karbantartott épületet látnának. Ez a lakótól is függ.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A lakónak az is feladata lenne, hogy rendben tartsa az 
állomás környékét, ha lát valami problémát éjszaka, hívja a rendırséget. A bérbeadásnak ez is 
a feltétele lenne. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Beszéltem a bejárásról a makói állomásfınökkel. Tud majd 
segíteni, ha a tárgyalások valamilyen szinten megrekednek. Ha a vasúttól pénzt várunk vagy 
szeretnénk kapni, akkor a budapesti központtal kell felvenni a kapcsolatot, nagyon 
rugalmasak, segítıkészek. Szegeden nehézkesek, mert nem igazán rendelkeznek pénzzel. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Ha megérkezik a szerzıdés-minta, behozzuk testület elé, ha 
az lesz a kérése a képviselı-testületnek, hogy legalább az ablakokat üvegezzék be, 
visszaküldjük, akkor valószínő az lesz a válasz, hogy nem áll módjukban. A szolgálati utat 
mindenképpen be kellene tartani ahhoz, hogy ez rendben és békességben menjen.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A villanyszámlával kapcsolatban: a megállót a MÁV Start Zrt. 
üzemelteti a személyi fuvarozás miatt fontos, hogy ki legyen világítva a megálló. A külsı 
kültéri világítás költségeit a MÁV-nak kellene állnia. A váróterem azért fontos a MÁV 
Startnak, mert az utas fedett helyre télen-nyáron be tud húzódni. Sajnos kevés utas száll fel 
ennél a megállónál, a várótermet le lehetne választani, nem kell akkora tér.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megkérdeztem, hogy hajlandóak-e áldozni valamennyit, 
hogy használható legyen az épület, a válasz az volt, hogy nem. Kértem, hogy írják ezt le. 
Azóta nem küldtek semmit. Azt mondták, több önkormányzattal kötöttek már szerzıdést és 
nagyon jó ötleteket mondott. Mondtam, hogy jó ötletek, csak nem a mi településünk 
vonatkozásában. Például Tourinform Irodát mőködtet a vasút épületében Gyopáros, a másik 
helyen idısek klubját nyitottak meg, remekül tudják erre a célra használni. Jó gondolatok, de 
van sok üres épületünk és annyi mőemlékünk, hogy ezek nem problémák. Tourinform Irodára 
nincs szükségünk, mert nem vagyunk akkora nagyságrendő település, hogy azt mőködtessünk. 
Az idıseknek is ott van a hely a mővelıdési házban, több ilyen üres ingatlanunk van, bármit 
ki tudnánk találni ilyen célra.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A nagyállomás lakásait feltétlenül szakemberrel kellene 
megnézetni, mert azért cserélıdtek olyan gyorsan a bérlık, mert óriási a főtésszámla. 
Gyakorlatilag felfőthetetlenek a lakások.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van-e még az állomással kapcsolatban kérdése? Amennyiben 
nincs, folytatom a polgármesteri jelentést. 

− Június 1-jén délután Sportcsarnok bejárás volt.  
− Június 2-án Makón Tállai András államtitkár úr fórumán vettem részt az új 

önkormányzati törvény kapcsán. Nagyon sok kérdésre nincs még válasz. Valószínőleg 
ısszel fogják jóváhagyni a törvényt. Több konkrét kérdés volt körjegyzıségekre 
vonatkozóan, mert az anyag tartalmazta azt, hogy nem lehet járáson kívüli 
körjegyzıséget létrehozni, erre sem adott választ. Ferencszállás, Klárafalva 
polgármestereivel is beszéltem arról, hogy ha szeretnének csatlakozni, errıl van 
elképzelésük, gondolkodhatnak Kiszomborban is.  

− Június 3-án állampolgársági eskü volt a tanácsteremben, július 28-ra tervezzük a 
következıt. Az iskola tanulói nagyon szép mősort adtak.  

− Június 4-én Oláh Veronikát köszöntöttük az iskolaigazgatóval, gyémánt diplomát 
kapott. Ezt követıen Balázs Zoltánnal, Szekeres Krisztiánnal koszorúzáson vettünk 
részt a Kopjafánál.  

− Június 6-án az óvodában nevelési értekezleten vettem részt. Ezen a napon az 
ivóvízminıség-javító programmal kapcsolatos átdolgozott anyagot kellett elküldeni. A 
kormányszóvivı tájékoztatót adott arról, hogy a Kormány úgy döntött, hogy akinek 
erre vonatkozóan beadott pályázata van, azok esetében az önerıt átvállalják. A 
településeknek nem kell az ivóvízminıség-javító programhoz forrást biztosítani, önerı 
nélkül fog megvalósulni a pályázat.  

− Június 8-án Óbesenyı polgármestere volt Kiszomboron, majd pár nap múlva jött 
Óbéba polgármestere is. Bujdosó Gézát kértem, hogy menjünk végig a határmenti 
utakon Porgány és Óbéba irányába. Az elképzelésük a Porgánynál megnyitott út lenne, 
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de az rendkívül drága megvalósítást eredményezne. Arról beszéltünk, ha mindenáron 
szeretnék, akkor Óbéba irányába, ahol már nyomvonala van, illetve a távolság 
rövidebb. Ha ebben lépnénk, akkor a tervezési költségeket Kiszombornak kellene 
fizetnie. A tervezési díj kb. 2 millió Ft lenne. Az sem biztos, hogy nyerne a pályázat. 
Amennyiben nyer, a bekerülési költség nagyon nagy lenne, amit meg kellene 
elılegezni. Azt kértük, hogy ne a porgányi részen gondolkozzanak, mert azt nem 
tudjuk finanszírozni, sem tervezési, sem kivitelezési költségben. Kübekháza 
polgármesterével is beszéltem, mert említették, hogy Kübekháza megcsinálta, de 
abban az esetben 400-500 m-es útról volt szó, ennek fel tudta vállalni a tervezési 
költségét is. Központilag a határátkelıhelynél nincs út tervezve. A porgányi 
megnyitása esetén 2,5 km-t kellene terveztetni, kb. 2 millió Ft lenne a tervezési díj, a 
bekerülési költség kb. 250 millió Ft. Az Óbébai állam tulajdonában lévı út, de a 
Közútkezelı Kht.-nál nincs ilyen tervbe véve, leegyeztettem. Délután 
intézményvezetıi megbeszélést tartottunk, ezt követıen Sportcsarnok bejárás volt. 

− Június 10-én Vízmő Felügyelı Bizottság ülésén voltam. 
− Június 11-én iskolai ballagáson vettem részt.  
− Június 14-én a katolikus karitásztól 2.875 kg élelmiszert kaptunk, a kiosztásában 

segítséget kellett adnunk. Szirbik Imréék hozták el ingyen, amit köszönünk.  
− Június 15-én Sportcsarnok bejárás volt. 
− Június 16-án Makón mikrotérségek vezetıinek fórumán voltam. 
− Június 17-én Többcélú Társulási ülésen vettem részt.  
− Június 20-án ismét jöttek a MÁV-tól az állomásépület kapcsán. 
− Június 22-én TÖOSZ ülés volt Szentesen. Délután az iskola garanciális bejárását 

tartottuk meg. 
− Június 23-án döntött a Polgármesterek Tanácsa a nonprofit kft. megszüntetésérıl. 

Délután meghallgattuk az iskolaigazgatói álláshelyre pályázót, egy jelölt jött el, egy 
visszavonta a pályázatát, a másik hölgy nem jelent meg a meghallgatáson.  

− Június 24-én megbeszélést tartottunk a sportpálya ügyében, ezzel kapcsolatban készült 
elıterjesztés. Nevelıtestület ülésén voltam, ezt követıen a 24.-ei tőzugrást és néptánc 
gálát nyitottam meg. Rendkívül jól sikerült rendezvény volt. Óriási munka van benne 
mind a Honismereti Kör, mind Badicsné Szikszai Zsuzsanna részérıl és a mővelıdési 
házunk dolgozói segítették ezt a munkát, köszönjük. Nagyon sok aktivista is részt vett 
benne, nagyszerő összefogással jöhetett létre ez a rendezvény.  

− A Sportcsarnok kivitelezése kapcsán rendszeresen bejárásokat tartunk, kaptam egy 
feljegyzést a mőszaki ellenırtıl, holnap tudjuk véglegesíteni. Ebbe a rendszerbe hőtés 
belekerült, de az igazán nem tud hőteni. Ha így marad, a Sportcsarnokot a nyári 
idıszakban főteni fogjuk, vízzel le kellene hőteni a levegıt. Ez nem azt jelenti, hogy 
hőtési rendszer lesz a Sportcsarnokban, de a meleg levegıt szellıztetéskor le kell 
hőteni. A vita arról folyik, hogy mi van a kiírásban, mi van a pályázatban, milyen 
mőszaki megoldást kell még hozzárendelni, ami plusz forrás biztosítását is jelentené. 
Holnap jön a tervezı, a mőszaki ellenır, és végig fogjuk nézni. Ha ezzel kapcsolatban 
valamilyen döntésre lesz szükség, akkor egy rendkívüli testületi ülést össze fogunk 
hívni. Megnézzük a tartalékkereten belül, hogyan tudjuk kezelni. Ami felmerült még 
plusz: a lépcsı, valamint a falfőtésbe elzárócsapokat kértünk, hogy szakaszolni 
lehessen.  

 
Gazsi Gábor képviselı: A Sportcsarnokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 
többször láttam munkaidı végén, a dolgozók autói úgy néznek ki, mintha nagyon meg 
lennének pakolva. Még az ölükben is láttam vasanyagot. A rácsokat szedik szét, mit vihetnek 
el? 
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Szegvári Ernıné polgármester: A rácsokat nem tudják elvinni, mert áthozattuk. A 
radiátorokat leszedettük. Megnézzük. Amit lehetett, elhoztunk. A focikapuk mögötti falrészt 
is be kell védeni ráccsal. Kértünk árajánlatot Rácz Ferenctıl, a régi rácsokat felhasználva, 
vagy ha az nem alkalmas, akkor újakat kell venni, kb. 270.000,- Ft + Áfa. Erre is vissza 
fogunk térni, mert a falfőtést le kell védeni. Vannak vészkijáratok, oda is rácsokat kell 
szerelni, de azt is úgy, hogy gyorsan kinyitható legyen rendezvények idején. A korábbi ajtókat 
a labdák már összetörték. Sportcsarnokkal kapcsolatban ennyi kiegészítés lett volna. Van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, véleménye? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Példás Porta kiválasztásakor végigjártuk a falut és közterületen 
évek óta kint vannak hagyva személyautók. Az egyik rendszámmal rendelkezik.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Meg fogjuk nézni. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Megnéztem a régi mővelıdési házban az edzıtermet. Beszélgettünk 
a távlati elképzeléseikrıl. Tetszik nekik a helyiség, hajlandóak lennének felújítást is végezni a 
teremben. Azt mondták, télire a Bázis helyisége lenne számukra megfelelı. Mondtam, hogy 
ennek utána kell még járni, hogy a Bázis üzemel-e még, üzemeltetjük-e továbbra is. Errıl 
beszélni kellene. A helyiségnek a konvektorai nincsenek lekapcsolva a rendszerrıl, ha 
maradnak, a konvektor főtését kifizetnék. Nem tudom, hogyan lehetne kiszámolni, mivel több 
is mőködik. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A teljesítménye alapján nagyon könnyő kiszámolni mennyit 
fogyaszt, figyelembe véve a mőködési órák számát. Augusztusban beszélhetünk a Bázis 
mőködtetésérıl. A közmunka program kapcsán nem tudunk embert biztosítani, aki felügyelne. 
Egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Szekeres Krisztián képviselı: A honlapon a Polgármesteri Hivatal személyi változásai 
nincsenek átvezetve.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük az észrevételt.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: A június 24.-ei rendezvénynek nagyon jó volt a 
visszhangja, nagyon sokan eljöttek, ebbıl az összefogásból mindenki csak tanulhat. Remélem 
a többi rendezvény is ilyen jól sikerül majd.  
 
Balázs Zoltán képviselı: 3-4 embernek volt a nagyon nagy szervezési munkája. Nagy 
köszönet nekik. Ezen kívül ki szeretném emelni, hogy akik részt vettek benne, mindenki 
nagyon jó kedvvel csinálta a dolgát. Tudom, hogy nagy munka és teher azoknak, akik 
csinálják, de azt érzékeltem, hogy mindenki jó szívvel tette. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Akik hivatalból vettek részt, mert az volt a feladatuk, ık is, 
de mellette a csoportok is. Nem volt rivalizálás, mindenki szívvel-lélekkel, jó kedélyően 
csinálta. Nagyon sok munka volt benne, akár a tánccsoportoknak, hiszen erre készülni, 
gyakorolni kell. Hatalmas összefogás volt benne. Az a gondoskodás, az a munka, amit ebbe 
beletettek, mindenki a saját területérıl, amit tudott. Az emberek jók, csak teret kell adni 
ahhoz, hogy ezt kifejezésre tudják juttatni. Mindenki nyitottan és szeretettel állt hozzá, ezért 
volt jó a kisugárzása is a rendezvénynek, ez érzıdött a rendezvényen.  
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Balázs Zoltán képviselı: Itt látom igazolni azt, hogy érdemes közösségi programokba 
fektetni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt senki nem vitatta. Nem szeretném negatív irányba 
elvinni, de úgy érzem, hogy nyitott kapukat döngetett. Mindig teret adtunk a 
rendezvényeknek. Ha valaki ötlettel jött az önkormányzathoz, mindig ott voltunk mögötte, 
odafigyeléssel, rendrakással, elıkészítéssel, attól hogy ezt nem hirdettük. Évek óta ott voltunk 
ezeknél a rendezvényeknél. Nagyon jó ötlet volt a néptáncosok bevonása, ez felvitte nagyon a 
színvonalat, azok is, akik énekeltek, citeráztak, mind nagyon jó program volt. Eddig is 
nyitottak voltunk, ezután is nyitottak leszünk. 2004. óta a rendezvény mögött állunk, és az 
összes többi mögött is.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Nem errıl beszéltem. Tudom, hogy ott vannak mögötte.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Endrész Erzsébet hozzá szeretne szólni. Aki egyetért a 
hozzászólással, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 207/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Hozzászólási jog biztosítása 
 
207/2011.(VI. 28.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011.(IV. 6.) 
önkormányzati rendelet 13. § (1) 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 Endrész Erzsébetnek a polgármesteri jelentés tárgyú napirend 
megtárgyalása során. 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
Endrész Erzsébet: Mindenkinek nagyon köszönöm, a képviselı-testületnek és mindazoknak, 
akik jelen voltak és támogatták lelkileg, érzelmileg, és az önkormányzat dolgozóinak is, mert 
nagyon sokat segítettek. Olyan szeretetteljes volt a rendezvény, teljesen le voltam döbbenve, 
mennyire együtt vagyunk.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük. A polgármesteri jelentést félbehagyjuk, ha nincs 
több hozzászólás. 
 
2. Napirend 
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2010/2011-
es nevelési évre vonatkozó tevékenységérıl szóló beszámoló. 
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Elıadók: Szegvári Ernıné     Börcsökné Balázs Márta 
      polgármester      óvodavezetı 
 
/A beszámoló a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 
Óvodai Társulás 2010/2011-es nevelési évre vonatkozó tevékenységérıl szóló beszámoló a 
következı napirendi pont. Kérdezem az anyag készítıjét, szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Úgy gondoltam, hogy a képek és a 
különbözı munkaközösségek vezetıinek beszámolói árulkodnak a legjobban arról, hogy mi 
történik az óvodában. Az elsı félévünkben is volt egy nagyszerő projektprogramunk, 
amelynek egy-két szülıtıl történı utalása is volt. Makó térségi óvodákból is nagyon sokan 
eljöttek hozzánk ısszel. Ez egy egész hetes projektnek a záró produkciója volt. Ezt megelızte 
a „Kincset érı nagyi” program, ami most már hagyomány, eljönnek hozzánk a nagymamák és 
nagyapák, most már nagy számban. Azt hiszem, hogy ez a programunk is szívet-lelket 
melengetı, nagyszerő dolgok születnek meg minden egyes alkalommal. Ennek a záró projekt 
napja volt, amikor mesejátékokkal, kézmőveskedéssel bemutathattuk a térségnek az óvodát. 
Azt gondolom, vitték is Kiszombor jó hírét. 8. alkalommal szerveztük meg: „Bizalommal 
fordulok hozzád”. Érdeklıdnek, figyelik, és azt gondolom, ez olyan egyedi gyakorlat, ami 
nem minden óvodában található meg. Sokan kipróbálják és kapjuk a visszajelzéseket, hogy 
nagyszerő jó ötlet. A munkaközösségek vezetıi számolnak be, de tudni kell, hogy minden 
óvónınek és dadának van egyéni feladata. Az óvodai esélyegyenlıséget biztosító 
pályázatunkban mindenkinek van valakivel partneri kapcsolata, egyeztetnek, közös 
programokat terveznek, és ez jelenik meg a csoportvezetık beszámolóiban. Úgy gondolom, 
hogy ki-ki tehetsége és módja szerint végzi a feladatokat, összességében eredményesen végzi 
az óvoda a munkáját.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük. Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Maximális elégedettséggel olvastam a beszámolót.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A beszámolóban olvastam, hogy a „munkaközösségünk 
mozgalmas jó évet tudhat maga mögött, hiszen a programjaink igazi csapatmunkát igényeltek. 
Minden kolléganı, egy kivételével, remek csapatjátékosként közremőködött”. Van ilyen? 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Van. A szervezetfejlesztéseket figyeljük, 
van minıségbiztosítási rendszerünk, folyamatosan nézzük. Szerencsére nagy konfliktusaink 
nincsenek, de sok nı dolgozik együtt és ezt a szép nemes feladatot el kell látnom, idınként 
van ilyen. Vannak olyan éveink, amikor nincs. Azt elmondtam a tanévzáró értekezleten is, 
hogy nem mindenki végzi megfelelıen a munkáját, az elıbb bújtatottan is mondtam, hogy ki-
ki tehetsége és szándéka szerint. Egy felnıtt közösséget is mozgatni kell ahhoz, hogy együtt 
tudjunk dolgozni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A 11. oldalon olvastam, hogy „sajnos az óvoda orvosa 
elutasította az egészségnapunkon való közremőködést, részvételt”. Mi volt az indok, vagy 
nem volt idı? 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Valószínő nem lehetett ideje. Felépítünk 
projektprogramokat az egészséghét kapcsán is, amit minden évben másként szeretnénk 
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szervezni, ehhez kértük a segítségét, nem ért rá. Nyilván ezt a beszámolóban észrevételezni 
kell, mert az éppen felelıs ember megszervezte a programot, és azt is le kell írnia, miért nem 
sikerült vagy mi az, ami sikerült. Nem tudom a magyarázatot, de érzem benne a bánatot, mert 
úgy lett volna kerek egész, ha ezt is meg tudjuk valósítani.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Készült egy összesítés a szülık által kitöltött kérdıívekbıl és abban 
szerepel, hogy mi az, amin változtatni kellene. Környezettudatosabb nevelést, szerintem az 
óvodában megkapják, otthon nem kaphatják meg. Tízórait, uzsonnát ne kelljen kifizetni, ezt 
nem értem.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Úgy gondolom, ez az észrevétel arról szól, 
hogy például valaki délután már nem akarja bent altatni a gyerekét, hanem elviszi ebéd után, 
akkor megkapja az uzsonnát is. Lehet, hogy miután már mindenki meggondolja, hogy a 
pénzét mire fordítsa, valószínő nem szeretné az uzsonnát elvinni és kifizetni. A 
gyermekétkeztetés háromszori étkeztetést jelent. Azt érzem, hogy ezen belül szeretnének 
spórolni.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Azért nem találom jónak, mert így legalább a gyermek elfogyasztja.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy tudom, a jogszabály alapján, hogy az ebéd külön is 
igényelhetı, de nem lehet szétbontogatni. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: A környezettudatos magatartásra nagyon 
figyelünk. Az idei évünk nagy meglepetése volt, amikor két kolléganınk meglepte a 
gyerekeket egy-egy igazán színvonalas, saját indíttatásból összeállított mesejelenettel. Az is 
nagyon jól sikerült, amit a gyerekek csináltak. A húsvéti programok között is 
környezettudatos feladatok voltak. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Jelen voltam a nevelési értekezleten, és a leírtakból is azt 
látom, hogy mindenki részese a feladatoknak és valóban egy jó munkaközösség dogozik 
együtt az óvónıktıl a dadákig. Ki kell, hogy mondjam, hogy jól dolgozik az óvodánk, 
színvonalas, megfelelı a felkészítés, megfelelıen végzi a munkáját. Szeretném, ha a 
képviselı-testület elismerné az óvoda dolgozóinak tevékenységét, mivel kiemelkedı. 
Nyugodt lehet a képviselı-testület, mert olyan szinten látják el a gyerekeket, ami a képviselı-
testületnek, a magasabb szintő jogszabályoknak is elvárása, és teszik mindezt a 
legfontosabbal, szeretettel, odafigyeléssel, mert bármilyen lehet a szakmai munka, ha nincs 
mellette érzelmi jelenlét, akkor nem sokat ér. Köszönjük ezt a beszámolót, gratulálunk 
munkájukhoz, adja át munkatársainak is. Javaslom a beszámoló elfogadását. Aki elfogadja a 
beszámolót és egyetért a színvonalas munka megköszönésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 208/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2010/2011-es 

nevelési évre vonatkozó tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása 
 
208/2011.(VI. 28.) KNÖT h.  

HATÁROZAT 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte, megtárgyalta és 
elfogadta a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2010/2011-es 
nevelési évre vonatkozó tevékenységérıl szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület köszönetét fejezi ki az óvodai dolgozóknak a magas színvonalon végzett 
nevelési tevékenységért. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
Határozatról értesül: 

- Börcsökné Balázs Márta intézményvezetı 
-     Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
3. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- Intézkedési terv a 2011 évi önkormányzati költségvetés kiadási oldalának csökkentése 
érdekében 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Intézkedési terv a 2011 évi önkormányzati költségvetés 
kiadási oldalának csökkentése érdekében a következı döntési javaslat. Meg kell várni az 
önkormányzati törvény módosítását és annak függvényében szükségszerő lesz lépéseket tenni. 
A bölcsıde mőködéséhez 6.540.000,- Ft-ot biztosítunk, az idısek otthonához 12.222.000,- Ft-
ot, ami a normatív támogatás felett van. Miért került szóba ennyire kiélesítve a két 
intézmény? Ez a két feladat: az idısek átmeneti otthona és a bölcsıde nem kötelezı feladat 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára, 10.000 fı feletti településekre kötelezı. Az 
önkormányzati törvény módosításáról szóló anyagban benne volt, hogy a finanszírozás már 
valószínősíthetıen jövı évtıl változik, és azokat a feladatokat kívánják finanszírozni, 
amelyek kötelezıek. Ha ez valóban így lép életbe, akkor a bölcsıde és az átmeneti elhelyezés 
esetében még a normatív támogatást sem fogjuk megkapni. Tállai államtitkár úr június elsı 
napjaiban nem adott rá választ. Meg kell várni az önkormányzati törvény módosítását és bízni 
abban, hogy ne ez a variáció lépjen életbe. Ez egyet jelentene a bölcsıde és az átmeneti otthon 
megszüntetésével. Az is biztos, hogy ebben a konstrukcióban, 2012-ben ezt az 
önkormányzatot nem lehet finanszírozni. Elhangzott a legutóbbi TÖOSZ ülésen Szentesen, 
hogy a jövı évben még 36 milliárdot kívánnak az önkormányzati kasszából kivenni. A 
képviselı-testületnek sok mindent át kell gondolnia annak függvényében, amit az 
önkormányzati törvény módosítása jelenteni fog. A bölcsıde esetében ez tragédia lenne az ott 
dolgozók számára, de azoknak a szülıknek is, akik most elhelyezik a gyermekeiket, és így el 
tudnak menni dolgozni. Az biztos, hogy a helyi adóbevételünk nem ad elegendı 
finanszírozást, hogy abból fent tudjuk tartani ezeket az intézményeket.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A napokban kaptunk egy végzést a Kormányhivataltól, 60 napos 
határidı tőzése mellett hiánypótlásra szólította fel a fenntartó önkormányzatot. Több 
intézkedést kell megtenni, ezek többsége adminisztratív, egy esetben személyi feltételek 
meglétét hiányolja, a legnagyobb anyagi vonzattal járó, hogy 3 külön helyiség kialakítását 
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teszi szükségessé az idısek otthonánál, ahhoz, hogy ez szakszerően mőködjön. Most 60 nap 
van erre, tegnap beszéltem a Kormányhivatal ügyintézıjével, azt mondta, lehetıség van 
meghosszabbítani a határidıt. Egyébként is az új önkormányzati törvénynek a vonatkozó 
rendelkezéseit meg kell ismerni a döntés meghozatalához.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha az idısek otthonára vonatkozó feltételek teljesítésére nem 
kapunk kedvezményt, akkor azt fogja jelenteni, hogy az intézmény bentlakásos részét meg 
kell szüntetni. 10 fıvel mőködik, és 10 fı esetén is ugyanannyi dolgozói létszám szükséges, 
mint 50 fı esetén. Nagyon rossz a kihasználtsága, mert 50 fıt is el lehetne látni. Bıvíteni nem 
tudjuk az épületet, ezt is végignéztük, nincs pályázati lehetıség. A jelen jogszabályok 
értelmében a házi gondozás, az étkeztetés és a nappali ellátás kötelezı feladat, megszüntetni 
nem lehet. 3 helyiséget kialakítani nem tudunk és szerintem felesleges. Felszabadulnak 
helyiségek, amit felhasználhatnak a nappali ellátásra. Ha kényszerpályára kerülünk, akkor ez 
a megoldás.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Köteleznek valamire, de valószínő hiába csinálnánk meg. Szerintem 
teljesen felesleges. Meg kell ismerni az új önkormányzati törvényt. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az új önkormányzati törvény kapcsán lehet, nem is kapunk 
nem kötelezı feladatra normatív támogatást.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Van egy szociális, egészségügyi szakmai oldal, kérdéskör, mikor 
a különbözı szerveket kirendelik, szakvéleményt adnak, és az alapján hozzák meg a 
határozatot vagy a végzést. Van a finanszírozási oldal is, a szakigazgatási szerv nem a 
finanszírozási oldalra teszi a hangsúlyt, azt nézi, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján 
milyen feltételeknek kell megfelelni. Nyilván nem annyira szők látókörőek, hogy ezt ne 
gondolnák így tovább, ezért jelenleg intézkedési tervet kérnek. Az intézkedési terv már kvázi 
egy kötelezettségvállalás.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Biztos, hogy ennyi személy 50 fıt is ellátna?  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: 5 személy van alkalmazva az 
átmeneti ellátásnál, 3 személy a házi gondozottaknál, illetve 2 fı részmunkaidıs van a nappali 
ellátásnál.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Jelen pillanatban, házi gondozásban 8 személy van. Ebédet 
25-26 fınek visznek.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: 3 fınek van, úgymond 8 házi 
gondozottja, ez egyébként több fıt jelent, mert órákat kell számolni, kb. 12 személy házi 
gondozott.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt is éreztük, hogy az átmeneti otthonnál ez elıbb-utóbb 
csapdahelyzetet fog létrehozni.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Az iskolai, óvodai gyermekétkeztetésre is kellene 
megoldást találni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Próbálok utánanézni. Az önkormányzat is mőködtethetné. 
Holnap jön ki állategészségügyi szakember, megnézni az óvoda konyhát, mert ezt vegyesen 
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mőködtetve is létre jöhetne. Nagyon sokat fizetünk a vállalkozónak, azzal nincs igazán bajom, 
de meghallgattam a múltkor az óvodában az észrevételeket és kértem, hogy írják fel, melyik 
nap, melyik étellel mi a baj, mert késıbb már nem emlékeznek rá. Nézzük ezeket a jelzéseket, 
dokumentálni kell. A minıséggel van elsısorban a baj. Ezért ennyit nem szabad fizetni, akkor 
használjuk fel ezt a pénzt másként, saját mőködtetésben még munkahelyet is tudunk 
teremteni. Szeretném ezt az egészet átgondolni és ebben már tettem lépéseket is. Biztos, hogy 
beruházással járna, nem építésre gondolok, tányérokat, gépkocsit kell venni, az óvodánál hátul 
meg kell nyitni egy ajtót, mert baj volt az élelmiszer útjával. Ezt akarjuk holnap megnézni. 
Mőködtetnék a Rónay-kúriát is, mert megvan rá a kötelezettségünk 10 évre. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Azt is érdemes továbbgondolni, hogy változások lesznek, és a 
személyi állománnyal való gazdálkodás átkerül a központi finanszírozás alá, viszont 
kérdésként fel lett téve, hogy mi lesz az étkeztetéssel. Továbbra is az önkormányzat feladata 
lesz-e? A rezsiköltség, az épület és az eszközállomány biztosítása nyilván valamilyen szinten, 
de errıl sem tudunk semmit. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez még elızetes, mire kijön a jogszabály, addig kellene 
körbe járni. Mi mibe kerülne, hogy lehetne megcsinálni. Feltettük a gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos kérdést is. A törvényalkotók nem tudnak faluban gondolkodni, mindig 
városokban teszik ezt és általában az idısek otthonát, óvodát, iskolát, a kinti étkeztetést, a 
dolgozókat ellátja egy konyha. Ezek általában vagy az iskolánál vagy az óvodánál vannak. Ezt 
mőködtetni kell, ezt a feladatot csinálni kell. Ráadásul a Kormánynak van egy olyan 
elképzelése, hogy a helyi zöldségeket vásárolja fel a konyha. Látjuk a nyári 
gyermekétkeztetésnél is, milyen plusz pontokat ért, ha valaki a helyiektıl vásárolta fel a 
zöldségeket. Azt, hogy majd központilag megoldják az élelmezést, számomra nem 
elképzelhetı, ennek nincs reális alapja. Például a Suli-Host ellát sok-sok iskolát, nem tudnak 
akkora fejlesztéseket csinálni, hogy a Suli-Host lássa el az összes kis falu gyermekeit. Ahhoz 
több helyen hatalmas nagy konyhát kellene felépíteni, ahhoz, hogy például Vásárhely, Makó 
ellássa a környezetét. Makón ott a nagy konyha, de a saját intézményeit látja el, szabad 
kapacitása már nincs. Úgy gondolom, hogy ezeket helyben fogják hagyni, nem beszélve arról, 
hogy ezáltal a falvakat még inkább kiürítik, hiszen konyhai dolgozók, szakácsok vannak 
helyben. Ennek sokkal nagyobb lenne egyéb társadalmi, a munkaerıpiacra gyakorolt hatása 
is. Feltettük kérdésként, nem kaptunk rá választ, de ettıl függetlenül, hogy készítik az új 
önkormányzati törvényt, szeretnék azért ebben mozogni, legalább a lehetıségeinket 
megnézni. Jegyzı úr említette a dolgozókat, a humánerıforrást. Ebben is nagyon sok a 
lehetıség, mert most is biztosítjuk az iskolának a konyhásokat. Gyakorlatilag, ha ügyesebben 
csinálnánk, akkor a takarítónı ki tudná osztani a tízórait és az uzsonnát. Akkor már arra plusz 
ember nem kellene, csak az ebédfızésre. Sokkal olcsóbbá lehetne tenni, ha jók az 
együttmőködések az intézmények és a feladat ellátója között. Sokkal ésszerőbben lehetne a 
feladatokat ellátni. Az is biztos, hogy a képviselı-testületnek a novemberi koncepció kapcsán 
nagyon szigorú lépéseket kell tennie, az idei évet is borzasztó nehezen fogjuk egyensúlyba 
hozni. Iparőzési adó sem úgy folyik be, a vállalkozóknál is gondok vannak, kérik az 
engedményeket, ha kérnek fizetési halasztást, abban a pillanatban az önkormányzatnál 
likviditási gondok jelennek meg. Be van tervezve iparőzési- és a gépjármőadó, ennek úgy 
kellene mőködnie, hogy ha nem jön be a bevétel, leállítjuk a kiadásokat. Ha leállítjuk a 
kiadásokat, akkor ez már bért érint, és nagyon sok dolgozónkra nézve hátrányos dolgot 
jelentene. Ebbe a konstrukcióban, ebben a szerkezetben nem lehet tovább gondolkodni. 
Fogorvosról is írunk pár gondolatot, beszéltem doktornıvel, lépéseket kell tenni, ez már 
szintén nem finanszírozható.  
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Szirbik Imre képviselı: Valószínő vesznek el feladatokat is az új önkormányzati törvényben. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt írta a legutóbbi anyag, hogy a finanszírozási oldalról már 
meg fognak jeleníteni 2012-ben is új elképzeléseket. Körülbelül felsoroltam milyen új 
elképzelések lehetnek, behozzák a feladat-finanszírozást. Valóban el fogja venni 2012 ıszétıl 
az iskolát és az óvodát. El fogja vinni a béreket és meghatározza, hány csoport, osztály 
indítható. Kérdéses lehet, hogy indíthatnak-e iskolaotthonost vagy mindenütt csak napközis 
rendszerrel induló osztályok lesznek. Elindítja, meghatározza a létszámot, fizeti a bért a 
központi költségvetés. Kifizeti a bért, el fogunk odáig jutni, hogy majd a pedagógusok nem 
fognak tudni órát tartani, mert nem biztos, hogy a villanyszámlát, a gázszámlát ki fogja tudni 
fizetni az önkormányzat. Csak az intézményt, az intézmény dolgozóit veszik át, a dologi, 
karbantartási és a többi kiadás az önkormányzaté marad. Tállai államtitkár úrnak is 
felvetettem ezt a problémát. Azt mondta, hogy a kormányfınek is elmondta, hogy ha nem 
tesznek az önkormányzati rendszerbe pénzt azzal, hogy átkerül egy intézmény dolgozói 
létszáma a központi költségvetéshez, a gondok az önkormányzati szférában nem szőnnek 
meg. Ha elviszi a bért és járulékot, attól még főteni kell, és valószínő nem csak a normatívát 
fogja elvinni. A normatíva 55 %-on kb. kifinanszírozza az iskolát. Vigye el, de valószínő, 
hogy az a bérre sem elég, mellette még ott van a főtés, a világítás, a takarítás, némi 
karbantartás. A normatíva felett, ha még elviszi az SZJA-t és egyéb támogatásokat, akkor 
gond lesz. Az a kérdés, hogy mennyi pénz marad a településeknél. Érzik, hogy ez nem 
fenntartható, függetlenül, hogy a Széll Kálmán-terv jövıre még mindig 36 milliárd Ft 
elvonásáról beszél. A másik, hogy a teljes rendszert át kell gondolni, a finanszírozási 
rendszert is át kell gondolniuk, mert egy bizonyos településméret felett megoldhatók a 
feladatok. Ezzel még nincs kezelve a nagyon kicsi települések problémája. Lehet, nem tetszik, 
hogy Klárafalván 10 fıs az óvoda, de ott is kell az embereknek óvoda. Valahol a központi 
költségvetésnek, a központi akaratnak kell kezelnie azt, hogy legyen ott is óvoda, de attól ne 
menjen tönkre Klárafalva. Legyen nálunk is óvoda, ahol egy jó létszámmal lehet majd a 
csoportokat indítani. Ez egy újraelosztást fog eredményezni és nem tudjuk, hogy ebbıl az 
újraelosztásból Kiszombor mérettel hogy jövünk ki. Amikor Kecskeméten voltunk a 
Pénzügyminisztérium fıosztályvezetıjének elıadásán, arra utalt, hogy egy új elosztási 
rendszer lesz. Akinek eddig több volt, rosszabbul fog járni, akinek nagyon kevés volt, az egy 
kicsit jobban fog járni. Azért, mert feladatot visz el, nem fogunk jobb helyzetbe kerülni. Ez 
nagyon jól hangzik a rádióban és a televízióban, de akik ebben dolgoznak, tudják mirıl van 
szó. Azzal, hogy elviszi a feladatot, elvesz normatívát és a kérdés, hogy a normatíván felül a 
településektıl mit kíván a finanszírozásból még elvinni. Ha sokat elvisz, nagy bajban leszünk, 
még nagyobb bajban, mint az idén.  
 
Szirbik Imre képviselı: Szakemberek ülnek ott is, meg nagyvárosok polgármesterei. Úgy is 
úgy lesz kidolgozva a rendszer, hogy minden önkormányzatnak megfelelı legyen. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem így fogják kidolgozni a rendszert. Múlt heti TÖOSZ 
ülésén is voltak elképzelések, szavaztatások a városok figyelembe vételével. Persze a városok 
teljesen más helyzetben vannak, nem lenne jó, ha az önkormányzati rendszer változásaira a 
nagyvárosok polgármesterei adják a javaslatot, hogy ez a 3200 települési önkormányzat mibıl 
és hogyan mőködjön. Kimutatták azt is, hogy a települések 85 %-a tartozik a kistelepülések 
közé. A nagyvárosoknak most sincs baja, igaz, hogy az államháztartás hiányát és az 
eladósodást ık okozták, de náluk még mindig van annyi finanszírozás, hogy ilyen napi 
gondjaink nincsenek. Valamint a rendszerükben van annyi tartalék, hogy ha feladatot 
megszüntetnek, elküldenek embert, akkor is fent tudnak maradni. Pontosan ez a baja a 
rendszernek, hogy mindenkinek ugyanaz volt a feladata, de nem volt finanszírozva. 10 fıs 
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óvodát csak hiánnyal lehet zárni. Nem szeretném, ha a nagyvárosok polgármesterei lennének 
ebben a vezéregyéniségek, mert nagyon sok falu van, nagyon sok kis település van és a 
lakosság 85 %-a kistelepülésen lakik és él és próbál boldogulni, próbál államigazgatási és 
önkormányzati szolgáltatásokhoz jutni. Nagyon bízok benne, hogy jobb lesz a rendszer és 
nem jelent majd visszalépést. Várjuk, hogy ısszel milyen törvény jelenik meg. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Bentlakásos személyeket fogadja majd valamelyik környékbeli 
intézmény? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az is nagy gondot fog okozni, hogy ki tudja majd ıket 
befogadni. Biztos, hogy meg kell majd az összes szolgáltatót keresni. A másik nagy probléma, 
hogy ezeket az idıseket vissza kell helyezni a lakásukba, mivel ez egy átmeneti otthon. Az 
átmeneti otthonban 1 évig, illetve azt követıen 1 évvel meghosszabbítva tartózkodhatnak. Itt 
nem kell az ápolási szükséglet vizsgálata, de ha valaki be kell, hogy kerüljön valamilyen 
bentlakásos otthonba, abban az esetben az ellátási szükségleteit is vizsgálni fogják. Ha 
kimondja az orvosi bizottság, hogy az ellátási szükséglete olyan, hogy indokolt, akkor fogják 
felvenni. Ellenkezı esetben még fel sem veszik. Jelen pillanatban 10-en vannak. Amíg lehet, 
elodázzuk, most nem hiányozna ez a 3 helyiség kialakítása. Amennyiben nincs kérdés, kérem, 
aki tudomásul veszi a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 209/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Intézkedési terv a 2011 évi önkormányzati költségvetés kiadási oldalának csökkentése 
érdekében 
 
209/2011.(VI. 28.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az intézkedési 
terv a 2011 évi önkormányzati költségvetés kiadási oldalának csökkentése érdekében tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte az intézkedési 
terv a 2011 évi önkormányzati költségvetés kiadási oldalának csökkentése érdekében tárgyú 
elıterjesztést és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
- Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat, az egységes szerkezető alapító okirat, Klárafalva és 
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek határozata a jegyzıkönyv 5. számú 
melléklete./ 
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Szegvári Ernıné polgármester: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának 
módosítása.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Az iskola alapító okiratának 
módosítása azért vált szükségessé, mert az iskola felújítási pályázatban vállalta az 
önkormányzat a hátrányos helyzető tanulók nevelését, oktatását. Az alapító okiratban a 
halmozottan hátrányos helyzető tanulók nevelése, oktatása volt benne, ami egy fokkal 
szőkebb kör, mint a hátrányos helyzető. Az oktatásuk, nevelésük folyik, csak az alapító 
okiratban nem került ebben a formában bele.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért az alapító okirat 
módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 210/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Dózsa György Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
 
210/2011.(VI. 28.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dózsa 
György Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint fenntartó az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a Dózsa György Általános Iskola (6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.) alapító okiratát - a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint normatív 
határozattal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat „Szakfeladatai 2010. január 1-tıl” elnevezéső része a 852011-1, valamint a 
852021-1 szakfeladatok tekintetében az alábbiakra módosul: 
 
„852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő  
                nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
               Halmozottan hátrányos helyzető, valamint hátrányos helyzető gyermekek 

               Integrációs Pedagógiai Rendszer szerinti nevelése, oktatása” 
 
„852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő  
                nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
                Halmozottan hátrányos helyzető, valamint hátrányos helyzető gyermekek 

               Integrációs Pedagógiai Rendszer szerinti nevelése, oktatása” 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dózsa György Általános 
Iskola (6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.) alapító okiratát egységes szerkezetben a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal határozza meg. Az egységes szerkezető alapító okirat jelen 
határozat mellékletét képezi. 
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3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert, hogy képviseletében és nevében az alapító okirat módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 
 
4. 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 határozatról értesül:  

1./ Szegvári Ernıné polgármester 
2./ Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
3./ MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága  
4./ Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 
5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
6./ Irattár 
 
 
4. Napirend  
Dózsa György Általános Iskola beszámolója a tanulók továbbtanulási lehetıségeirıl, az 
elért eredményekrıl. 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Szabóné Vígh Erzsébet 
      polgármester      iskolaigazgató 
 
/A beszámoló a jegyzıkönyv 6. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı napirend a Dózsa György Általános Iskola 
beszámolója a tanulók továbbtanulási lehetıségeirıl, az elért eredményekrıl. Tisztelettel 
köszöntöm Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgatót. Van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testületet! Az idei 
tanítási évünk is bıvelkedett eseményekben, mint bármelyik másik. Mind a humánerıforrást 
tekintve, mind a szakmai eseményeket. Az idei esztendıben továbbléptünk a szakmai 
kihívásokat illetıen, amit elvárnak az ország összes iskolájától, a kompetencia alapú oktatás 
felé teszünk mi is lépéseket. Még pedig nagyon komolyan vesszük azt, ami a pedagógiai 
programunkban a kompetenciára és a fejlesztési feladatokra vonatkozik. A tanári karunk 
nagyon sokat dolgozik azért, hogy szakmailag a gyerekek ne csak tanuljanak, hanem a 
nevelésükkel is foglalkozzunk. Úgy gondolom, hogy a tárgyi feltételeink, amelyek 
rendelkezésre állnak, ezek mondhatnánk, hogy ideálisak, hiszen ha majd kiegészül az 
interaktív táblákkal, akkor azt hiszem, teljes mértékben városi iskola szintjén folytatjuk a 
munkánkat. Létszámaink alakulása egy éven belül látható szeptember 1. és június 15. között. 
327 tanuló, végezett 36 8. osztályos tanuló, most 44 beíratott elsısünk van, így a jövı évre 
várható tervezett létszám 335 fı és már most tudom, hogy 336 a mai nappal bezárólag. Úgy 
gondolom, a bejáró tanulók létszáma is elég szépen stabilizálódott, hiszen már most azok, 
akik az iskolánkba való szállítást meg tudják oldani nagyon ritka kivétel, aki nem hozzánk 
hozza gyermekét. A szakmai beszámolónkat ebben az évben egy kicsit más szellemben 
készítettük, hiszen a pedagógusok közössége minden évben próbálja újítani azt a 
szellemiséget, amelyet az elızı évhez képest kiszabunk. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek 
ne csak a tantárgyak rendszerében fejlıdjenek, hanem nevelıdjenek is. Éppen ezért 
felfigyeltünk arra, hogy az a tendencia, amely az egész napos oktatást jellemzi, sokkal 
tartalmasabb és hatékonyabb, mint amikor nagyjából 4. osztálynál a szülık dönthetnek a 
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napközi és a félnapos iskolába járás között. Ezért is kezdtem teljesen formabontóan magával a 
napközis tevékenység kibontásával, hiszen azok a nevelık, akik a nap második részén 
foglalkoznak a gyerekekkel, az ı tapasztalatuk, javaslataik, észrevételeik nagyon fontosak 
lehetnek abban, hogy a következı tanítási évben milyen fejlesztési feladatokat jelöljünk ki. 
Létjogosultsága van az egész napos iskolának, hiszen nemcsak a tantárgyak rendszerében, 
hanem egészen visszamenıleg az idıbeosztásban, a tanulás technikája tekintetében nagyon 
fontos szerepe van az iskolának is, e mellıl semmi szín alatt nem szabad kivonuljunk. Nagyon 
fontos, hogy az év során számon tartsuk azt, hogy a gyerekeink létszáma az iskolán belül 
hogyan alakul, hiszen azért nem szabad elfelejteni, hogy hátrányos helyzető tanulóból, akit 
most éppen említettek az alapító okirat módosítás kapcsán, van 142 tanuló, halmozottan 
hátrányos helyzető 59. Ingyen tankönyvesek 203-an vannak. Az ingyen étkezık száma 129. 
Ezek a számok igen magasak és úgy gondolom, hogy az iskolának mindenféleképpen fontos, 
hogy azok a gyerekek, akik valamilyen szinten szociálisan segítségre szorulnak, ne csak az 
önkormányzattól várjanak egy olyasfajta támogatást, amely segély formájában valósul meg, 
hanem az iskolából is. Úgy gondolom, ennek érdekében tettük a dolgunkat, azzal a céllal, 
hogy a gyerekek megkapják azt a fajta törıdést, ami jár nekik. Szintén a szellemiségben 
változtattunk azon, hogy ebben az évben másként írták meg a pedagógusok a beszámolójukat. 
Azt hiszem, hogy egészében pozitívnak tekinthetı, bár a pedagógusok érdekes módon, amikor 
az összes tantárgyukról le kell írni a tapasztalatokat, akkor azt mondják, hogy az borzasztóan 
sok, ha egyszerősítünk rajta, az mégsem elég. Ez az év végi értekezleten nagyon szépen 
karakteresen kitőnt, hogy még mindig kell egy kicsit több lehetıséget adni egy beszámoló 
megírásával, amit a szakma nagyon tud használni. Azért tartottam fontosnak, hogy ilyen 
tükörben láttassam egy kicsit ebben az évben az iskolát, hiszen a képviselı-testületnek is 
fontos az, hogy az iskoláról mind szakmailag, mind pedagógiailag milyen összkép alakult ki a 
településünkön. Miután 8 évfolyamot, 8 évet ölelünk át, ez a legtermészetesebb, hogy ebben 
vannak pszichológiából megtanult különbözı részegységek, amelyeket nem lehet összevonni. 
Ezért különítettük el az alsó és felsı tagozatot, sıt ezen belül is nagyon fontos az, hogy a 
pedagógusok, akik egy-egy munkaközösségnek a tagjai is, a tanított tantárgyaik alapján 
hogyan ítélik meg ugyanazt a gyereket, ugyanazt az osztályt. A humán tárgyak: magyar, rajz, 
ének, a reáltárgyak: matematika, környezetismeret, testnevelés, technika. A kettı, mint ahogy 
pszichológiailag is más jelleget, területet érint a gyerekeknél, nyilván a tanítási módszerek is 
egy kicsit mások kell, hogy legyenek. Nagyon érdekes volt az a fajta különbség, amiben 
hasonlóságot állapítunk meg a két munkaközösség véleménye között. Mik a különbségek? 
Nyilván azok a gyerekek, akik általában a reáltárgyakkal egy kicsit küzdenek, ott sokkal több 
esetleg a magatartászavar, több az alulmotivált, aki nem képes a feladatokat teljesíteni. Ahogy 
a feladatok nehezednek, egyre több és több alapozó jelleg bıvül, tehát a felsı tagozatban már 
új tantárgyak jelennek meg. Nyilván a felsı tagozaton tanító pedagógusoknak újabb kihívást, 
újabb feladatot jelentenek. Mind a humán, mind a reál munkaközösség közös véleménye 
valóban az, hogy a tantárgyakat, ahogy tanítjuk, az egyik kellemesebb, taníthatóbb, a 
gyerekeket jobban érdekli, a másiknál viszont nem tapasztalja ugyanezt az aktivitást. Az 
értekezletünknek és azt hiszem az egésznek a szakmai summázatta az, hogy a pedagógusnak 
kell megtalálni azokat a rendszereket, azokat a kiegészítıket, amivel a gyerekek által nem 
túlságosan kedvelt és nehéznek ítélt tantárgyakat tanulhatóbbá és érthetıbbé kell, hogy 
tegyük. Nyilván szükségünk van arra, hogy meg is újuljunk és éppen ennek a szellemiségében 
próbáljuk mind a tankönyveinket, mind a továbbképzéseinket megszervezni. A tankönyvek 
kapcsán nagyon fontos feladatunk az, hogy együtt érezve nyilván az iskolafenntartó anyagi 
nehézségeivel, hogy olyan árakat állapítsunk meg, amelynek a végeredménye az, hogy nem 
kell ráfizetni a tanulóknak a tankönyveire, hanem kijövünk a normatívából. Ezért találnak két 
táblázatot, amelyek a várható tankönyv árakat, illetve az ingyenes tankönyv árakat 
tartalmazza. Az elsı két évfolyamon úgy határoztuk meg, hogy ott nem használunk használt 
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tankönyveket, azok teljesen újak. Ezek a tankönyv árak akkor értelmezhetık így, ha minden 
használt tankönyvet ki tudunk osztani. A tavalyi év volt az elsı és ezért is volt a szakmai 
beszámoló legelsı pontja, hogy mi a vélemény arról, hogy a használt tankönyveket hogyan 
tudjuk használni. Úgy gondolom, hogy azok a tankönyvkiadók, akik nem munkatankönyvre 
hajtanak, hanem a hagyományos szemléletet követnek, amiben mi magunk is tanultunk, hogy 
volt egy tankönyv, volt egy munkafüzet, ott egy kicsit kezelhetıbb a történet. A 
nyelvoktatásnál fıleg munkatankönyveket használnak, ötvözik ezt a kettıt és ezeket lehetetlen 
újból használni. Természetesen megpróbálkozunk nemcsak a pénz irányába, hanem a szakma 
irányába is tapogatózni és sok olyan tankönyvkiadóval tartjuk a kapcsolatot, akik ingyenes 
munkapéldányt itt hagynak. Kérni is szoktuk, hagyják itt egy évre, hogy folyamatában hadd 
próbáljuk ki. Úgy nem lehet egy tankönyvet bevezetni, hogy megkapom, a pedagógus átnézi, 
elıveszi a pedagógiai programot, a Nemzeti Alaptantervet, a Kerettantervet és elkezdi 
összehasonlítani, ezt folyamatában lehet kipróbálni. Ennek az a legjobb módja, ha egy-egy 
tankönyvcsaládot tudunk végighasználni és formátumában, tartalmában is a gyerekekben is 
van egy kialakult folyamatosság. A gyerekektıl azt kérjük, hogy a tankönyveikkel úgy 
bánjanak, hogy a következı esztendıben is fel tudjuk használni. Az idei évben beszedtük a 
tankönyveket, még a darabszámot nem tudtuk megnézni, mivel egyenként át kell lapozni, ezt 
a munkát nem lehet elnagyolni, hiszen igen nagy a felelısség, hogy rámondjuk, hogy ebbıl 
még tanulhat valaki. Az összes pénzünket nem költöttük el, tehát hagytunk arra, hogy esetleg, 
ha tankönyveket rendelni kell, akkor is beleférünk ebbe az összegbe. A szakmai munkát 
kiegészíti az, hogy a fejlesztéseket mind két irányba végezzük, tehát a felzárkóztatást és a 
tehetséggondozást is. Ebben az évben sajnos nem volt olyan gyerekünk, aki országos 
versenyen eredményt ért volna el. Nagyon sok térségi, megyei eredményünk van. Egy kicsit 
más is volt ez az év, hiszen 8. évfolyamon nem volt tiszta 5-ös tanulónk, nagyon hosszú ideje 
nem volt ilyen. Vannak jó tanulók, de aki maximális 5-ös eredményt tudott volna elérni, ezt 
sajnos ebben az évben a gyerekek nem tudták hozni. Viszont nagy gondot fordítunk arra évrıl 
évre, hogy a 8. évfolyamos gyerekekkel mindig középiskolára felkészítı fejlesztı 
foglalkozásokat is indítsunk. Nagyon nagy ennek a létjogosultsága, mert hogy ha a gyerekek 
olyan gimnáziumban, középiskolában tanulnak tovább, ahol az általános alapképzéstıl egy 
kicsit többet kérnek, már pedig vannak ilyen középiskolák. Bizonyos céltantárgyak miatt 
muszáj, hogy külön felkészítést is végezzünk. Nagyon fontos, hogy ezeket ne hagyjuk abba, 
hiszen ezek maguk érettségi tantárgyak is. Az eredményeket tekintve akkor látjuk, hogy hol 
tartunk, hogyha valahonnan kiindulunk, tehát a vonalzónak is a 0 pont a kezdete, a napnak 
kezdete a reggel, mindig van valamiféle viszonyítási pont, ami alapján a munkánkat próbáljuk 
összegezni. Ezért szerepel két olyan tanítási év eredménye, amelybıl egyikkel már tavaly 
megismerkedtünk, a másik az idei esztendı. Egy nagyon picike pozitív irányú változás: 3,99-
rıl a 4,09-ra való lépést sikerült most ebben az évben elérnünk. Ezek igazából nem látványos 
változások, számszakilag igen, de statisztikailag nem túlságosan nagy változások. Azt tartom 
nagyon fontosnak, hogy ezeket az eredményeket valóban tudjuk is tartani, természetesen 
beszámítva azt, hogy az évfolyamok közötti szint az mindig változó és ebbıl is merítjük 
gyakorlatilag azokat a tapasztalatokat, ami alapján a gyerekeknek a következı tanítási év, 
illetve saját magunknak a fejlesztési feladatot kiszabjuk. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
jó kormányzati lépés volt, hogy a hiányzásokat másképp kezelte ebben az évben már az 
oktatási törvény. Hiszen egy kicsit a szülıket is sarokba szorítottuk azzal, hogy az igazolatlan 
hiányzásoknál a jegyzıt, illetve a gyermekjóléti szolgálatot kellett értesíteni. A hiányzási 
adatok mindig viszonylagosak. Azt gondolom, hogy a szülıkkel való együttmőködésünk elég 
pozitív, nem a szélsıségekbıl indulok ki. Mindenütt van szélsıség, arra törekszünk, hogy a 
közvetlen partnereinkkel szót értsünk, hiszen a legfontosabb a gyerek. Ennek szellemében 
rendezzük a szülıi értekezleteinket, és az egész évben megjelölt eseményeket. Nagyon fontos, 
hogy mi magunk is hozzá tegyünk ehhez és éppen ezért léptünk be az integrált pedagógiai 
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rendszerbe, amely nem konkrét felkészítést, korrepetálást jelent, hanem a gyerekeknek a 
szociális hátrányait kicsit kompenzálni, amellyel tudjuk a fejlıdését segíteni és ennek 
rendeltük alá idén a továbbképzéseinket, a pedagógusok fejlesztését is. A 8. évfolyamosok 
valamelyest már ebbıl éreztek valamit, hiszen ha a továbbtanulási adatainkat nézzük, 9-en 
tanulnak tovább szakiskolában, 19-en szakközépiskolában és 8-an gimnáziumban. Ez egy 
nagyon fontos stratégiai kérdés lehet, nem csak iskolai, hanem kormányzati szinten. Az a 
feladata az iskolának, hogy a hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető 
gyerekeket lehetıleg érettségit adó középiskolába juttassuk. Ez önmagában nagyon szép, 
szakmailag az ember látja, hogy nem biztos, hogy helyes. Úgy kell finomítani, hogy minden 
gyereket olyan középiskolában tanítassunk tovább, amelyikbe való, amelyiket el is tudja 
végezni, hiszen azok a továbbtanulási mutatók, amelyeket minden évben kimutatunk, a 
történetnek mindig csak az egyik oldala. A másik oldala, hogy el is végzi-e, kibukik-e onnan, 
hányszor bukik meg, vagy milyen iskolába jelentkezik át. Számunkra nem az a fontos, hogy 
nagyon szépen csillogó számaink legyenek, hanem a szülık elégedetten olyan iskolában 
tudják a gyerekeket továbbtaníttatni, amit valóban el is tudnak végezni. Ezért kell finomítani 
azokat a célokat, amelyeket egyébként megkapunk, hogy nem szabad lenézni a 
középiskolákat. Igazából egy jól mőködı szakiskolának igen is létjogosultsága van. Vagy ha 
országos szinten megnézzük azokat a foglalkozásokat, amelyek segítségével mőködik egy 
ország, akkor mondjuk meg ıszintén, a diplomások száma lényegesen kevesebbnek kellene, 
hogy legyen, mint a másik kettınek összevéve. Nem szabad a szélsıségek felé elmenni, mert 
azok csak számok, azok csak mutatók, a tartalom mögöttük az legyen, hogy jó szakemberek 
legyenek. Abban az esetben, ha mi egy hátrányos helyzető vagy halmozottan hátrányos 
helyzető gyereket egy szakiskolában tovább tudunk taníttatni, ha jól végeztük a munkánkat, 
ha a szakiskola jól végezte a munkáját, akkor ı azután tud mestermunkát csinálni, tud tovább 
lépni az érettségi felé, be tudja járni azokat a fokozatokat, amelyek elıtte állnak. Ebben az 
évben valamelyest mozdult, tavalyi 4 szakiskolai továbbtanulásunkhoz képest 
mindenféleképpen örülök annak, hogy most 9-en tanulnak tovább ilyen intézményben. 
Segítünk a gyerekeknek, mindig érdeklıdve várom vissza azt a visszajelzést, amit a 
középiskoláktól kapunk. A pályázati életünk ebben az évben elméletileg negatív, 
gyakorlatilag viszont rendkívül pozitív, hiszen a tavalyi esztendıben adtunk be olyan 
pályázatokat, nagyon sokat, amelyek két éves kifutásúak. Ilyen például a Somogyi 
Könyvtárral és a makói könyvtárral kötött pályázatunk, amelyek önmagukban 7 millió Ft-ot 
jelentenek. A Somogyi Könyvtárral kötött pályázatunk ebben az évben fog kifutni, a makóival 
viszont ezután kezdünk, a következı tanítási évben. Szegedre bevittük a gyerekeket havonta 
egyszer szakkörre és most még júliusban lesz egy tábor Ópusztaszeren. A makói pályázatban 
az általunk adott vállalásokat elfogadták és az összes megtartott foglalkozás mind kiszombori 
pedagógus nevéhez fog majd kötıdni. Nagyon nagy reményeket főzök ehhez, mert nagyon 
sok gyereket fog érinteni, sok kollégát. A sok kolléga azt jelenti, hogy mindenki részt fog 
ebben venni. Az integrált pedagógiai rendszerben ez volt az elsı évünk, amelyben ezt a 
pályázatot úgy próbáljuk vinni, ahogy szakmailag kérik tılünk. A következı tanítási évben, 
azt hiszem, sokkal gördülékenyebben fog minden menni, annak érdekében, hogy ez talpra 
essen, bár nem volt kötelezı a második félévre szakértıt fogadni, de fogadtunk és úgy 
gondolom, nagyon jó segítséget kaptunk tıle. Két dologról szeretnék még beszélni. Minden 
évben a minıségértékelésünk más célcsoportot von kérdés alá. Az egyik: az idei esztendıben 
a tanulókat kérdeztük meg annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy az ı szemszögükbıl 
vajon milyen az iskolánk. Fontosnak tartottam, hogy ezt tudják, ez fıleg felsı tagozatot érint, 
hiszen az alsó tagozatos nagyon örül annak, hogy megérti, hogy mit olvas, de úgy ítéljük meg, 
és a szakma is azt mondja, hogy az alsó tagozaton nem érdemes ilyen felméréseket végezni. 
Nagyon jó, hogy szótananalízisszerően erısségek, gyengeségek, a veszélyek és lehetıségek 
négyszögébe tudjuk azokat a tartalmakat elhelyezni, amelyeket a gyerekek fogalmaznak meg. 
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Valamilyen szinten egy kicsi visszautalás a munkánkra az, hogy szigorúbbak vagyunk, mint 
otthon, következetesebbek, többet várunk el és ott vannak azok az eredményeink, amelyikre 
feltétlenül építeni kell tovább, illetve a fejlesztendı területek évfolyamonként nyilván mások 
és mások, viszont valahol a mi saját életünkben fogalmazódik meg, hogy hol lehet egy kicsit 
még továbblépni. Ez nyilván a gyerekek közérzetét fogja majd javítani, ennek érdekében 
mindent megteszünk. A legutolsó, amely mintegy zárásként a kompetencia mérések 
eredménye. Szintén 2 évre vetítettem vissza, a 2009-re és a 2010-esre. Ezek igazából olyan 
mutatószámok, amelyek azt fogalmazzák meg, hogy a szövegértésben jelentıs elırelépésünk 
van, nagyon szépen fejlıdünk, matematikából átlaghoz közeliek vagyunk, megelızzük a 
községek átlagát. Viszont ezeknek az értékeknek azért tudni kell, hogy a koordináta-
rendszerben van egyfajta ábrázolási formájuk. Ez úgy néz ki, hogy a függıleges és vízszintes 
tengely metszésében található egy egyenes, amely kb. 45°-os szögben egy felfelé ívelı 
egyenes és az iskolák eredményeit pontok formájában ehhez az egyeneshez úgy közelítik, 
amelyrıl leolvasható, hogy ha valaki nagyon messze van ettıl az egyenestıl, akkor 
vélelmezhetı, hogy ott a munkát meg kell újítani, mert valamiért nem tudja az eredményeket 
hozni. Messzirıl úgy néz ki ez az ábrázolási mód, mintha egy rakás mákot ráhelyeznénk erre 
a bizonyos egyenesre, és akik kívül esnek, ott kell biztost kinevezni és az 
intézményfenntartónak meg kell néznie, hogy mi a probléma. Az iskolánk teljes mértékben 
ebbe a vonalban, vagy vonal alatt picivel, vonal felett, ott van benne ebbe az intervallumban. 
Természetesen mi ezt hivatalosan tudnánk is, ha nem jók lennének az eredményeink. A 
lehetıségeinkhez képest megteszünk mindent, nem szoktunk csalni, a gyerekeknek 
elméletileg néha súghatnánk matekból és szövegértésbıl is. Nem szoktunk csalni, nézzük, mit 
tudnak. Saját magunkat ne csapjuk be, ez a filozófiánk. Úgy gondolom, ebbe a folyamatba, 
ebbe a szellemiségbe feltétlenül a gyerekeket így tovább kell, hogy fejlesszük, hogy ha az 
irány az, hogy a tudásuk alkalmazható tudás legyen, azt mindenféleképpen nekünk kell 
elısegíteni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük szépen. Tisztelt Képviselı-testület! Kérdés, 
észrevétel, vélemény?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Tartós tankönyvekrıl mi a véleménye? 
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Két részre tudnám ezt bontani. Ha valaki 
ragaszkodik a saját tankönyveihez, akkor nem kell tartós tankönyv. Más viszont azt mondja, 
hogy van abban egyfajta koncepció, folyamatosság, ha a gyerekek tudják egymás könyveit 
használni. Rácz Géza tanár úr említette, hogy volt Németországban, olyan iskolában, ahol 
minden évben azt csinálták, hogy a gyerekek felírták a tankönyvre a saját nevüket az alá, aki 
éppen elıtte használta. Volt olyan tankönyv, amelyen már 9 név szerepelt. Ez azt jelenti, hogy 
az oktatásban olyan nagyon nagy változások nem történnek. Ha ezt tudnánk használni, akkor 
azt mondom, boldog vagyok, mert tényleg tudjuk mit szeretnének, jövıre is azt szeretnék, 
amit 4 évvel ezelıtt. Az idei év azért volt egy kicsit furcsa, mert a gyerekeknek nem volt az a 
feladatuk, hogy nagyon vigyázzanak rá, egyszerően használták, úgy ahogy máskor. Nagyon 
pozitív volt, jól lehetett használni a tankönyveket. Úgy érzem, hogy ez használható, járható út. 
Nem mindegyik tartós tankönyv megfelelı, van amelyik esik szét, ahhoz képest, hogy milyen 
drága némelyik. Erre figyelni kell.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Országos versenyen nem vettek részt a gyerekek. Ez mibıl adódott? 
Nem készültek fel, nem jók az eredmények, valamilyen eszközhiány van? 
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Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Sok mindenbıl. Magának a gyerekeknek az 
érdeklıdése sok mindennel befolyásolható és vannak olyan versenyek, amelyekre mindig 
jelentkezünk, próbálkozunk, azután rájövünk, hogy nem szabad. Valaki néha eléri azt a fajta 
szintet, de egyszerően maga a szervezés logikája, módszere az, ami sokszor ezt megrostálja. 
Vannak olyan versenyek, amelyeket nem minden évben indítanak. Van olyan verseny, ahová 
csak célirányosan, bizonyos évfolyamból lehet jelentkezni és nem adódott most ilyen. 
 
Balázs Zoltán képviselı: A pedagógusok szeretnének tanulókat versenyeken indítani, vagy 
annyira nem?  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: A pedagógus számára többféle kihívás van. Az is 
kihívás, ha egy gyereket a bukástól kell megmenteni. Az is egy nagyon szép kihívás, ha 
valakivel versenyre kell menni. Egy-egy versenynél nagyon sok a módosító tényezı. Valahol 
tavalyi eredmény elég volt egy országoshoz, most pedig éppen a megyei verseny 4. helyéhez 
volt elég. Változó a szint is, sok minden változik. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Néztem az iskola honlapját, gyakorlatilag 5-6 éve ugyanaz, nincs 
felújítva, ki van javítva az éppen aktuális 1-2 dolog, de ilyen technikai háttérrel, ami most fog 
rendelkezésre állni, illene egy naprakész honlapot készíteni.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Versenyeken biztos, hogy indultak, csak valószínő az 
idén nem sikerült olyan eredményt elérni.  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Nagyon nagy szeretettel indítjuk a tanulókat. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Volt alkalmam kicsit másként betekinteni az iskolába, 
órákat látogattam meg. Azt gondolom, hogy nagyon színvonalas órákat láttam. Azt hiszem, 
hogy ez nagyon fontos dolog, mert ahhoz, hogy ezeket le lehessen írni, azokhoz kellenek a 
programok, tervek, jó könyveket kell kiválasztani, hogy abból lehessen tanítani. Ha látjuk, 
hogy hol van ez az iskola, és utalok polgármester asszonyra, hogy vannak a városok és a 
kisebb települések, óriási a különbség. A magyar oktatási rendszer annyira szelektív és 
annyira befolyásolja az oktatást az is, hogy milyen családi környezetbıl került ki egy 
kisgyerek. Ez a legnagyobb kihívás, azt gondolom, az egész pedagógus társadalomnak, ami 
lehet, nem olyan kiugróan magas, mint egy országos 3. vagy 1. helyezés, de ebbıl kihozni, 
hogy megállják a helyüket a szakiskolában, gimnáziumban. Nyilván, aki mellett ott van egy 
ilyen tanári gárda, egy család, azok a gyerekek meg fogják tudni csinálni. Voltam 
ballagásokon és büszke voltam arra, hogy az iskolai ballagásaink, rendezvényeink ilyen 
szépek. Az iskola épületére is joggal lehet büszke a település. Látok innovációt, újításokat. 
Azt gondolom, ez a helyes irány. Azt kívánom, hogy a fenntartó révén az iskolafelújítások 
kapcsán kapott interaktív táblák adta lehetıséggel éljenek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A képviselı-testület, úgy gondolom, megtett mindent, hogy 
az iskolának a felszereltsége, épülete és a tárgyi környezete rendben legyen. Az a kérésem, 
hogy a tartalom is megfelelı legyen az iskolában, mert a képviselı-testületnek rendkívül 
fontos az alapfokú oktatás és az óvodai nevelés. Szép környezetben, tartalmas szakmai 
munkát várunk el és kérjük, hogy ennek irányában dolgozzon a kiszombori iskola. Ebben 
bízva, hogy a tartalmi munka színvonala is növekedni fog, javaslom az iskola beszámolójának 
elfogadását. Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 211/2011. számú határozatát. 
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Tárgy: A Dózsa György Általános Iskola beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl 
 
211/2011.(VI. 28.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte, megtárgyalta és 
elfogadta a Dózsa György Általános Iskola beszámolóját a 2010/2011-es tanévrıl. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Szabóné Vígh Erzsébet intézményvezetı 
-     Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
/Bacsa György alpolgármester megérkezett, így a képviselı-testület 7 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megérkezett alpolgármester úr, így folytassuk a 
polgármesteri jelentéssel.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Egy hónappal ezelıtt jegyzı úr megadta azokat az információkat, 
amelyeket kértünk. Kaptam négy példányt az elıterjesztésbıl, megvártam a határozatot és 
utána elmentem a Kossuth utcába. Beszéltem az üzemeltetıvel, elmondtam nagyjában szóban 
a leírtakat, át is adtam egy példányt. Tájékoztattam arról, hogy joga van üzemeltetni ezt a 
helyiséget, viszont a szomszédoknak joguk van a pihenéshez. Azt is elmondtam, hogy a 
szomszédoknak nem is a kocsmával van a problémájuk, hanem éjféltıl 3-4 óráig, amíg a 
vendégek megérkeznek és távoznak. Elmondtam azt is, hogy mik történtek azokon a napokon 
a faluban, amikor diszkó van. Nem tudjuk bizonyítani, hogy a diszkó vendégei, de ha nagy 
általánosságban mindig akkor történik valami, akkor valószínősíthetı. Akkor tudunk lépni, ha 
a rendırség feljelentéseket tesz. Az üzemeltetı megígért mindent, azt mondta, hogy már ıt is 
nagyon zavarja, de ez neki nagyon nagy bevétel. Elmentem a szomszédokhoz is. Személyesen 
másként mondták el, mint ami a testületi ülésen elhangzott. Nagyon várták a megyei 
kapitányságról kijött úrnak az ígéretét, ez 2 hónapja volt és errıl semmit nem tudnak. 
Tudomásul vették azt is, hogy kinek milyen joga van. Aztán olyan részleteket is elmondtak, 
aminek nem tisztem a valóságtartalmát ellenırizni, nyilván sokkal vehemensebben, 
másképpen, mint amit itt a testületi ülésen elmondtak. Ami nagyon elszomorító, hogy tényleg 
a környéken talán 1-2 család van, ahol nem betegek élnek, a többiek tényleg nagyon beteg 
emberek, és semmiféle toleranciát nem mutatnak a kocsma üzemeltetıi. Sıt az üzemeltetı 
gúnyos megjegyzésekkel ezt visszautasította, még valamilyen szintő verbális fenyegetéssel is 
élt. Ezen kívül nem minden esetben olyan dolgok is találhatók az utcán diszkó után, ami 
nagyon zavarja az ott lakókat, fıleg akiknek van gyerekük. Ez volt, amit tapasztaltam, nem 
vontam le semmi következtetést. Közöltem, hogy errıl tájékoztatni fogom a képviselı-
testületet, és innentıl kell továbbgondolni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Mózes János megbízott ırsparancsnok rendszeresen jár be a 
hivatalba. Elmondta, hogy ezeken a hétvégéken járt kint többször, nem talált semmi olyan 
jellegő atrocitást, hogy az ellen fel kellett volna lépni. Az egyik munkatársunk jött haza, 
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elnézett arra, csend volt. Az operett fesztiválról jöttem haza éjszaka, teljes csend volt, be volt 
zárva. Biztos, hogy most szombaton is meg fogjuk nézni a fesztivál után.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Annyit még mondtak, hogy a múltkori testületi ülésen, mikor 
elhangzott, hogy többen menjünk ki, akkor két hétig nem volt semmi, a következı hétvégén 
volt egy hatalmas buli. Akkor ki is jött a rendır és vége volt a rendezvénynek. Nem a zenével 
és a kocsma mőködésével van a bajuk, hanem ami az utcán folyik.  
 
Bacsa György alpolgármester: Beszéltem az egyik utcában lakóval, aki azt mondta, 
semmiféle hangoskodás nincs, nyugodtan lehet aludni. Úgy gondolom, személyes ellentétek 
vannak. A barátok összevesztek, ebben nem kellene részt vennünk. Az, hogy az utcán mi 
történik, az nem a szórakoztatóhely bőne, hanem az a rendırség feladatköre. Valaki elmegy 
valahová, és hazafele randalírozik, semmi köze annak a helynek, ahol volt. Az tény és való, 
hogy ha van ilyen, amit összefüggéseiben össze lehet hozni, akkor a rendırség igen is 
figyeljen oda jobban. Itt vannak 40-50-en, akkor a faluban arra járırözzenek. A rendırségi 
kimenetellel kapcsolatban az üzemeltetı elmondta, hogy többször voltak kint a rendırök. Két 
oldala van ennek a dolognak. A vádakat be kell bizonyítani. Abba kell belegondolni, ha ilyen 
adatok alapján lépünk, akármit is, akkor ezen túl, ha összejön három szomszéd és megvádol 
egy negyediket, akkor is lépni kell majd, nem lesz erkölcsi alapunk kiszállni. Testületi ülések 
egy része ilyen ügyekkel fog elmenni, ami tényleg nem ide való. Ahogy hivatalosan a 
rendırség megállapítja, akinek kötelessége, hogy ott hangoskodás, egyéb van, akkor lépnek 
majd felénk és visszavonható lesz például a mőködési engedély, de akkor, ha csak 
konkrétumok vannak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kábítószer-razzia már volt, de mindent rendben találtak. Azt 
tudjuk, hogy a kábítószer nagyon terjed, azt is tudjuk, hogy Csongrád megye mennyire 
fertızött. Ha ilyenre utaló jelek vannak, a mai körülmények között realitása lehet. Nem árt a 
rendırségnek többször ilyen akciót szervezni.  
 
Szirbik Imre képviselı: Volt kint ırsparancsnok úr és nem talált kint semmit. Volt olyan, aki 
be is záratta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Másik alkalom lehetett. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Egy eset volt, kérték, hogy halkítsanak a zenén és valószínő a 
megjelenéssel feloszlatták a vendégeket és ezért zártak be.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ha tényleg olyan dolgok vannak, akkor el kell járni a kocsma 
ellen, csak attól félek, hogy itt pár ember mondásából kreálunk valamit, ami nem biztos, hogy 
igaz. Azt is hallottam már, hogy aláírást győjtenek a kocsma további mőködéséért, és ezt 
hozzák a testület elé.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Helyi rendeletet a testület tud alkotni. Csongrádon is, úgy 
olvastam, éjjel 2-kor zárnak a szórakozóhelyek. Más kocsmával is volt probléma a faluban. El 
kell döntenie a testületnek és megalkotjuk a rendeletet.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Valószínő összevesztek, és ezért támadják most.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Arra kérem a képviselıket, ha péntek, szombat éjszakánként 
a faluban mozognak, menjenek el arra.  
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Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A múltkori testületi ülésen napirenden volt ez a kérdés, született 
benne egy döntés. Most minden testületi ülésen új döntés fog benne születni? 
 
Bacsa György alpolgármester: Az üzemeltetı azt mondta, hogy az önkormányzathoz és a 
rendırséghez elıre írásban bejelenti, hogy mikor lesz diszkó. Úgy gondolom, hogy akkor már 
a rendırségnek is lesz errıl tudomása és lehet úgy szervezni a szolgálatot. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A jogszabály-módosítás elıtt ez kötelezı is volt. Most már ezt 
nem kell bejelenteni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt éreztem Balázs Zoltán képviselı szavaiból, hogy az a 
javaslata, hogy mégis kellene ezzel foglalkozni. Rosszul értettem? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Valamit kellene csinálni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Egyetlen lehetıség van, hogy visszahozzuk a rendelet-
tervezetet, és azt mondjuk, hogy például éjjel 2-kor Kiszomboron bezár minden 
szórakozóhely.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Tudom, hogy ez a lehetıségünk van, tartom magam ehhez. Hozzuk 
vissza a rendeletet az augusztusi testületi ülésre. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Született egy elıterjesztés és egy döntés. Új körülmény igazán 
nem áll fenn, nem győjtöttek 200 aláírást, nem hozott be senki beadványt. Polgármesteri 
jelentés körében elı van adva problémaként és a korábban napirendként szereplı és elıre 
kidolgozott anyag ötletelés szintjén ismét szóba kerül, és ugyanazt vizsgálják felül még 
egyszer, akkor 3 óra múlva ismét felülvizsgálhatják. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Legutóbb azt beszéltük, hogy akkor lenne érdemes 
ismét elıvenni, ha elıjön egy újabb nagyobb problémahalmaz, vagy a jogszabályi környezet 
biztosít egyéb lehetıségeket. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Úgy szólt a döntés, hogy amennyiben van olyan lényeges 
körülmény és szükséges, akkor visszahozzuk testület elé.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Az rendırségi vagy egyéb irat lenne? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Igen. Valami iratnak kellene érkeznie, ami megváltoztatja a 
körülményt, a holtpontról elmozdítja. Legutóbb az a döntés született, hogy most nem alkot 
rendeletet a testület, ha van olyan körülmény, ami abba az irányba mozdítja el a dolgot, hogy 
valóban kell rendeletet alkotni, akkor visszatér rá. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ritkábban van már rendezvény. Ha egyéb kérdés, észrevétel, 
vélemény nincs, aki elfogadja a polgármesteri jelentést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 212/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármesteri jelentés elfogadása 
 
212/2011.(VI. 28.) KNÖT. h 
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HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. június 28-i testületi 
ülés polgármesteri jelentését elfogadta. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
/Bacsa György alpolgármester távozott, így a képviselı-testület 6 fıvel folytatja munkáját./ 
 
3. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- Selejtezési bizottság létrehozása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 7. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Selejtezési bizottságot kellene létrehozni. Javaslat? 
 
Gazsi Gábor képviselı: Továbbra is vállalom és érintettségemet jelentem be a szavazásnál. 
 
Szirbik Imre képviselı: Vállalom és érintettséget jelentek be. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Vállalom és az érintettségemet bejelentem.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az érintett képviselık a szavazásból 
nem kerülnek kizárásra, kérem, kézfeltartással jelezzen. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 213/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Személyes érintettség tudomásulvétele a selejtezési bizottság létrehozására vonatkozó 
döntéshozatal esetén 

 
213/2011.(VI. 28.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

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

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
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Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Gazsi Gábor, Szekeres Krisztián és 
Szirbik Imre legyen a selejtezési bizottság tagja, kérem, kézfeltartással jelezze.  
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 214/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Selejtezési Bizottság létrehozása a Selejtezési Szabályzatban foglalt feladatok 
ellátására 
 
214/2011.(VI. 28.) KNÖT h.  

HATÁROZAT  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a selejtezési 
bizottság létrehozása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat Selejtezési 
Szabályzata alapján, egyes, az önkormányzat mőködése során felmerülı, a Selejtezési 
Szabályzatban foglalt feladatok ellátására az alábbi személyi összetételő 3 tagú bizottságot 
hozza létre: 
- Gazsi Gábor képviselı,  
- Szekeres Krisztián képviselı,  
- Szirbik Imre képviselı.  
 
A Selejtezési Bizottság feladata visszavonásig szól. 
 
A bizottság feladata: a Selejtezési Szabályzat alapján egyes selejtezési feladatok ellátása. 
 
Errıl értesítést kap: 
- a bizottság tagjai  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- A Rónay-kastélyra vonatkozó értékbecslésrıl tájékoztatás 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 8. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Rónay-kastélyra vonatkozó értékbecslésrıl tájékoztatás a 
következı döntési javaslat. A jelenlegi értékbecslés összege kevesebb, mint a korábbi. A 
szakértınek nincs összehasonlítási alapja, mivel valószínőleg még az országban nem adtak el 
hasonló ingatlant. Aki elfogadja a tájékoztatást, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 215/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Rónay-kastélyra vonatkozó értékbecslésrıl tájékoztatás 
 
215/2011.(VI. 28.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Rónay-
kastélyra vonatkozó értékbecslésrıl tájékoztatás tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiszombor, belterület 
1446/2 hrsz. alatt elhelyezkedı Rónay-kastély mőemlék ingatlanra vonatkozó értékbecslésrıl 
szóló tájékoztatást, valamint a Regı Építési, Ingatlanforgalmi Szakértıi és Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. (6753 Szeged, Kapu köz 7.) ügyvezetı igazgatója, Sári János igazságügyi 
szakértı által készített szakértıi véleményben foglaltakat – miszerint az ingatlan aktuális 
eszmei értékét telekkel együtt kerekítve nettó 230.000.000-250.000.000,- Ft, azaz 
Kettıszázharminc-millió - Kettıszázötven-millió 00/100 Ft értékben javasolja figyelembe 
venni –  megismerte és tudomásul veszi. 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
- HOMKER Kft. kérelme 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 9. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A HOMKER Kft. kérelmével folytassuk munkánkat. Kérdés, 
észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 216/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: HOMKER Kft. kérelme 
 
216/2011.(VI. 28.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a HOMKER 
Kft. kérelme tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselı-testület a 05660/5 hrsz.-ú területbıl az anyagbánya „a” kivett mővelési ágú részt, 
amelynek területe 4.644 m2, - a HOMKER Kft-vel 2009. december 17-én megkötött bérleti 
szerzıdés 13. pontjában foglaltakat figyelembe véve -  bérbe kívánja adni homok deponálás 
és rakodás céljára 2012. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig 385.140,- Ft + ÁFA/év 
összegért – mely összeget felek évente a hivatalos infláció mértékének megfelelıen 
felülvizsgálnak - a HOMKER Kft. (6913 Csanádpalota, Mezıhegyesi út 1., képviseli: Kis 
László ügyvezetı) részére, azzal a feltétellel, hogy a HOMKER Kft. mint bérlı vállalja a 
katasztrófavédelmi, árvízvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és tevékenységi körhöz 
tartozó jogszabályok, elıírások és helyi önkormányzati rendeletek maradéktalan betartását. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a bérleti szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- HOMKER Kft. 6913 Csanádpalota, Mezıhegyesi út 1. 
  Kis László ügyvezetı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Makó-Térségi Víziközmő Kft. 2010. évi üzleti jelentése 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Makó-Térségi Víziközmő Kft. 2010. évi üzleti jelentése. 
Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki tudomásul veszi az Üzleti jelentést, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 217/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Makó-Térségi Víziközmő Kft. 2010. évi üzleti jelentése 
 
217/2011.(VI. 28.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Makó-Térségi 
Víziközmő Kft. 2010. évi üzleti jelentése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Makó-Térségi Víziközmő 
Kft. (6900 Makó, Tinódi u. 8/A. képviseli: Medgyesi Pál vezérigazgató) a számvitelrıl szóló 
2000. évi C. törvény alapján elkészített üzleti jelentését tudomásul veszi. 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
- Szabó Istvánné kérelme 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 11. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szabó Istvánné kérelme a következı döntési javaslat. Az 
elızménye, hogy kaptunk 3 ingatlannal kapcsolatban felszólítást a Földhivataltól. Ezek közül 
2 utat érint, 1 pedig ezt a földterületet. Az ingatlan fele a kérelmezıé, a másik fele az 
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önkormányzaté. Az önkormányzati részt már ki is takarították. Az a javaslat, hogy 2012-ig 
ingyenesen kaphassák meg, a terület kitakarítása fejében. Ha az önkormányzatnak ki kellett 
volna vinnie gépet, valakitıl megrendelni a munkát, sokkal többe került volna. Szeretné a 
kérelmezı megvenni, ehhez értékbecslés kellene, ami többe kerülne, mint amennyiért el 
tudnánk adni. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 218/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Szabó Istvánné kérelme 
 
218/2011.(VI. 28.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Szabó Istvánné 
makói lakos kérelmét, miszerint Kiszombor, zártkert 3050 hrsz-ú földterület önkormányzati 
tulajdonban lévı  7/14 –ed földrészletét bérelni, illetve megvásárolni szeretné és az alábbi 
döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete helyt ad Szabó Istvánné 
makói lakos kérelmének és a 2012. évi gazdasági év végéig (október 30.) a terület 
tisztántartása ellenében használatába adja a Kiszombor, zártkert 3050 hrsz-ú földterület 
önkormányzati tulajdonú 7/14-ed földrészletét, továbbá az azt következı gazdasági év 
kezdetén dönt a területrészlet eladásáról.  
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a területrészlet 
hasznosítására a 2012. évi gazdasági évre vonatkozó bérleti szerzıdését kösse meg és a 
területrészlet eladását az azt következı gazdasági év kezdetéig készítse elı. 
 
Errıl értesítést kap:  

- Szabó Istvánné 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgári Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
/Bacsa György alpolgármester megérkezett, így a képviselı-testület 7 fıvel folytatja munkáját./ 
 
- A Rónay család története könyv megjelentetésének támogatása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a megkeresés a jegyzıkönyv 12. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Rónay család története könyv megjelentetésének 
támogatása. Vélemény?  
 
Bacsa György alpolgármester: Nem javaslok támogatást.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Más vélemény? 
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Gazsi Gábor képviselı: Ez kiszombori témájú könyv, minket érint.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Pénzügyi szempontból megközelítve, sorsok felett kell lassan 
döntéseket hozni és ebben az idıszakban nem biztos, hogy 400.000,- Ft-tal támogatni kellene 
a könyv megjelentetését. Az igaz, hogy zombori kötıdéső a könyv, de ez egy családnak a 
történetét dolgozza fel, nem egy klasszikus kiszombori beállítású maga a történet. Tartom és 
csatlakozom alpolgármester úr javaslatához. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Nagyon szívesen forgatnám ezt a könyvet, mert biztos 
igényes és nagyon nívós. Kisebb összeggel támogatnám, de felhívnám a figyelmüket, hogy 
ahol építkezett a Rónay család, azokat a településeket is keresse meg. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Felajánlok erre egy összeget a saját tiszteletdíjamból. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nyertek 800.000,- Ft támogatást és ha ezt az összeget nem 
tudják biztosítani, akkor a nyert összeget sem kapják meg. Ha összeadjuk az összegeket, 
szerintem 300.000,- Ft hiányzik. Elfogadom képviselı asszony érvelését, hogy próbáljanak 
meg másik települések irányába is menni, ettıl függetlenül 100.000,- Ft-ot fel lehetne 
ajánlani. Legfeljebb nem fogadják el, mert kevés és visszaadják. Két javaslat van: 0,- Ft és 
100.000,- Ft. Aki egyetért azzal, hogy ne támogassuk a könyv megjelentetését a szőkös 
anyagi forrásokra tekintettel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal meghozta 219/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Rónay család története könyv megjelentetésének támogatása 
 
219/2011.(VI. 28.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Rónay család 
története könyv megjelentetésének támogatása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rónay család története 
címő könyv megjelentetését nem támogatja, tekintettel az önkormányzat szőkös anyagi 
lehetıségeire. 
 
A határozatról értesül: 
- Marosvári Attila történész 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 100.000,- Ft-tal támogassuk a könyv 
megjelentetését, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 2 igen és 5 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
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- 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 javaslatok a jegyzıkönyv 13. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben 
lévı üzlet bérlete. Most hirdetni nem érdemes, mert ki kell benne alakítani WC-t, így nem 
lehet bérbe adni. Ha valaki mégis érdeklıdik, majd ismét meghirdetjük. Javaslom, hogy az 
„A” határozati javaslatot fogadjuk el. Aki egyetért az „A” határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 220/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévı (volt „Megéri”) 

üzlethelyiség hasznosítása 
 
220/2011.(VI. 28.) 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 hasznosítására újabb pályázatot jelenleg nem 
tesz közzé, a helyiség jövıbeni hasznosításának lehetıségét az adottságok és a jogszabályi 
keretek között áttekinti és annak ismeretében késıbb dönt róla. 
 
Errıl értesítést kap:  

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

 
 
- Kiszombori Közösségi Napok 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombori Közösségi Napok a következı elıterjesztés. 
Tisztelt Képviselı-testület! Kaptunk egy megkeresést a Faluépítı Nonprofit Kft.-tıl, 2011. 
július 30.-án szombaton reggeltıl estig kemenceavató eszem-iszom rendezvényt 
szerveznének, helyszíne: az orvosi rendelı udvara. Kenyér-, kenyérlángos-sütés, 
kenyérdagasztás, lisztırlés, kıleves. A másik rendezvényük kerékpáros ügyességi és KRESZ 
vetélkedı lenne, helyszín: orvosi rendelı elıtti útszakasz. A harmadik javasolt rendezvény 
egy zumba bemutató, helyszín: a régi mővelıdési ház, valamint szeretnének a Faluépítı 
Közösség felajánlásával egy gobelin kiállítást az Ady Endre Mővelıdési Házban. Köszöntöm 
Nagy Lırincet és át is adom a szót. 
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Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Üdvözlöm a képviselı-testület tagjait! A korábban ismert 
programokban történt elırehaladást és változásokat elég részletesen leírtam. Talán 
érdemesebb rögtön az újdonság elemeire rátérni. Hozzátéve ez benne van az elıterjesztésben 
is, hogy ez elızetes egyeztetés megtörtént, legalább is megkerestek, egyik részrıl 
személyesen, a másik részrıl telefonon, hogy egyáltalán ezek beépíthetıek-e az általuk 
nagyjából elképzelt idıpontban azokon a helyszíneken. Úgy gondolom, hogy a Faluépítı 
Közösség részérıl jövı programelem oda összpontosulna az orvosi rendelı környékére, 
udvarára. Ott elvileg egyéb rendezvényelem nincs. A másik beérkezett javaslat egy kutyás 
bemutatóra vonatkozik. Ugyanazon a helyszínen lenne, ahol délelıtt a hagyományırzık a 
hétpróbát tartanák, miután levonulnak a helyszínrıl. Ez a két új elem, ami idıpontot és 
helyszínt tekintve beépíthetı. A másik, amit sajnálattal elfelejtettem beleírni, ami egy kicsit az 
iskola szervezése, de a Honismereti Kör támogatásával „Fut a falu” elnevezéső futóverseny 
vasárnap délelıtt. Ennek az elızménye, hogy igen nagy sikerrel szervezte Prónai Éva és Rácz 
Géza az iskolában ezeket az esti futásokat, és ennek valamilyen szintő nyári folytatása lenne 
vasárnap délelıtt. Úgy gondolom, ez is beépíthetı a programok közé. A „Kiszombori kezek 
munkája” kiállításra egyre több jelentkezı van, valószínő elég nagy kiállítás lesz. Ehhez 
csatlakozna a Faluépítı Közösség is, a gobelin kiállítással. A Kiszombori Nyári Fesztivál 
programjaira megszavazott 170.000,- Ft-os népszerősítési, reklámkeretbıl bruttó 49.000,- Ft 
lenne a rendezvénynek minden programelemet tartalmazó meghívója, színes A5-ös kivitelben, 
2000 példányban készülne.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük szépen. Van még egy változás, mert belekerült a 
T-modellrıl szóló elıadás, de mivel a pincehelyiséget kicsinek találták, elképzelhetı, hogy a 
mővelıdési házban lenne az elıadás megtartva. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: A veterán jármő bemutató aktív szervezı hátteret kapott. A 
Maros-parti Veterán Autós és Motoros Sport Egyesület ezt oly formán karolta fel, hogy az 
általuk évente szervezett veterántalálkozót erre a napra és helyszínre fogják szervezni. Ez egy 
napos rendezvény, vendégeik fogadásától és távozásáig itt lesznek Kiszomboron. Kapcsolódik 
és összefonódik az Útvesztı Ford-nap elnevezéső rendezvényével, mivel nagyrészt a Ford T-
modellrıl fog szólni és ennek az ügynek megnyerte Szilágyi László Halmágyi Pált, Medgyesi 
Pált, illetve Dr. Horváth Sándor budapesti egyetemi docenst, akik elıadást fognak tartani. 
Úgy tőnt, hogy elegendı lesz a Helytörténeti Győjtemény pincéje, de felszereltségében és 
valószínőleg látogatottságában is már eleve a veterános létszám miatt indokolt, hogy a 
mővelıdési ház nagytermében legyen. 10 – 11 óra hangzott el, ez még finomításra szorul. 
Délután 2-ig lennének a falu fıterén, utána körbejárnák a falut és kimennének az Útvesztı 
helyszínére, és ott töltenék a további idıt.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Vasárnap a sportos délelıttre át kellene majd hordani a székeket, 
asztalokat, sátrakat. Körvonalazódnak a sportnap programjai. Úgy néz ki, elég tartalmas nap 
lesz az is. A fordos napra a Galamb József Szakiskola ki fog települni az Útvesztıhöz, 
bemutatják magát az iskolát, hoznak ki modelleket, maketteket.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megkeresett bennünket a Faluépítı Közösség a 
kemenceavatóval. Amit nem értek, hogy került oda kemence. Ez nem magáncélú intézmény, 
ez egy önkormányzati tulajdonú terület és rendelı. Látva a folyamatokat, érdekes módon 
alakul ennek a használata. Tehetnénk egy olyan jelzést, hogy engedélyezzük erre az egyszeri 
alkalomra, hogy ott megtarthassa a rendezvényt, de az derüljön ki, hogy egyedi alkalomra 
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engedélyezzük, mert szinte magáncélú az egész, folyamatosan teljesen más célokat képvisel a 
rendelı és a köréje tartozó terület.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Nem ideiglenes kemence épült.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem is kért engedélyt a tulajdonostól.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Egy épületet átalakított más célra. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A tulajdonos tudta nélkül. Ez az önkormányzat területe, 
tulajdona, ami háziorvosi szolgálat céljára van használatba adva. Azt szeretném, hogy 
jelezzük, hogy ezt az egy rendezvényt engedélyezzük a Faluépítı Közösség javaslatára, ebbıl 
világosítsunk rá arra, hogy ez nem magáncélú terület.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A határozatban benne lehetne, hogy ezt engedélyezi a képviselı-
testület, de felhívja a figyelmet a rendeltetésszerő használatra. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérem jegyzı urat, próbáljon megfogalmazni egy határozati 
javaslatot. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A képviselı-testület a programot tudomásul veszi, beépíti a 
programok közé, utólag tulajdonosként hozzájárulását adja, de felhívja a figyelmet, hogy a 
rendelıt és a hozzátartozó ingatlant rendeltetésszerő célra használja, orvosi rendelıként, ne 
pedig közösségi programok szervezésére. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem mindegy milyen a közösségi cél, mert ha 
egészségvédelmi célú rendezvényt tart, az is közösségi célú. Több millió Ft-ot költöttünk az 
épületre. Egyszeri alkalommal hozzájárulunk és felhívjuk a figyelmét a háziorvosi rendelı 
rendeltetés célú használatára.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Bontsa el a kemencét, vagy ne bontsa el? Mire hívjuk fel a 
figyelmét? Ha már megépítette, akkor ott van. Legalizálva van utólag vagy nincs?  
 
Gazsi Gábor képviselı: Ha legalizáltuk, akkor nem köthetjük ki, hogy ne használja.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Egyszeri alkalommal hozzájárul. Felépítette a kemencét 
sajnáljuk, nem hozta be a kérelmét, idegen tulajdonon építette fel. Még egyszer kérnénk a 
mondatot jegyzı úrtól.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Utólag hozzájárul a képviselı-testület, hogy egyszeri alkalommal 
megrendezze ezt a programot. Két dolog van: a kemence és a rendezvény.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt javaslom, hogy ezt hagyjuk félbe, leírja jegyzı úr, 
gondolkodunk rajta, és késıbb döntsünk benne.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Ez nem fogalmazás, hanem döntés kérdése. Az a kérdés, hogy 
megépítette a kemencét, a tulajdonos hozzájárul, hogy ott legyen, viszont nem engedi a 
továbbiakban, hogy ott rendezvényeket tartsanak, vagy pedig bontsa el. Vagy felkérheti a 
testület, hogy számoljon be, hogy milyen kemencét épített, ki adott rá engedélyt.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Egy kemence nem az orvosi rendelı udvarára való. Nem kért 
hozzá engedélyt, ha engedélyezzük, akkor a továbbiakban is szervezhet oda rendezvényt. 
Ehhez az egy rendezvényhez járuljunk hozzá, tudomásul vettük a kemenceépítést, amit a 
tulajdonos engedélye nélkül épített, de a továbbiakban az ilyen rendezvényektıl tartózkodjon, 
vagy ha a rendezvény közösségi célú, kérjen külön engedélyt a testülettıl. Háziorvosi rendelıt 
a célnak megfelelıen használja. Aki tudomásul veszi és hozzájárul ennek az egy 
rendezvénynek a megtartásához, valamint felhívjuk a figyelmét, hogy a háziorvosi rendelı 
épületét és területét a háziorvosi szolgálat feladataira, céljára használja, aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 221/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombori Közösségi Napok - „Kemence-avató eszem-iszom” rendezvény 
 
221/2011.(VI. 28.) 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 Kiszombori Faluépítı 
Közösségi Közhasznú Nonprofit Kft. (6775 Kiszombor, Ladány major képviseli: Szeredi 
Attila ügyvezetı igazgató) által felajánlott programokat a 2011. július 30-31. napján 
megrendezésre kerülı Kiszombori Közösségi Napok programjai közé beilleszti. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a „Kemence-
avató eszem-iszom” rendezvény megtartását az önkormányzati tulajdonban lévı Kiszombor, 
Szegedi u. 2. szám alatti orvosi rendelı udvarán. 
 
A Képviselı-testület felhívja Dr. Kiss Katalin háziorvos figyelmét, hogy az önkormányzati 
tulajdonú orvosi rendelıt, illetve a hozzá tartozó ingatlan területét a továbbiakban a 
rendeltetésnek megfelelı célra, orvosi rendelıként használja. 
 
A határozatról értesül: 
- Szeredi Attila ügyvezetı igazgató 
  Kiszombori Faluépítı Nonprofit Kft. 
- Dr. Kiss Katalin háziorvos  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a Kiszombori Közösségi Napok programjaival, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 222/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombori Közösségi Napok 
 
222/2011.(VI. 28.) KNÖT h. 
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HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Közösségi Napok tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a 2011. július 29-30. 
napján megrendezésre kerülı Kiszombori Közösségi Napok összeállított programtervével. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat zárt üléssel. 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 
 
 


