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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 30. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített        
    Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti   
    Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2011. évi költségvetése I.   
    félévi teljesítésének értékelése. 
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak Kiszombori Mikrotérség         
    Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulása 2011. évi költségvetése I. félévi  
    teljesítésének értékelése. 
4. Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Községek Önkormányzatainak Általános Iskolai      
    Intézményfenntartó Társulása 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítésének értékelése. 
5. A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítésének értékelése. 
6. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
10.00 
  - külterületi belvízelvezetı csatornák karbantartására és felújítására benyújtott pályázat 
finanszírozása. 
Zárt ülés 
14.00 
7. Döntési javaslatok.  
- EESZI intézményvezetıi pályázat elbírálása 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Rend. szám.     Tárgy:             Jegyzıkönyvi  
                       oldalszám: 
 
15/2011. „NET” „E”  Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló 3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet módosítása  36. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
240/2011.  Napirend elfogadása       6. 
 
241/2011.  Fémhulladék értékesítése     10. 
 
242/2011.  Sportcsarnok felújítási munkálatai    14. 
 
243/2011.  A külterületi csatornák karbantartására és felújítására  

benyújtott nyertes pályázat finanszírozása   17. 
 
244/2011.  Polgármesteri jelentés elfogadása    20. 
 
245/2011.  Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programjának  

módosítása       21. 
 
246/2011.  Dózsa György Általános Iskola Alapító Okiratának  

módosítása       22. 
 
247/2011.  Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 

Óvoda Alapító Okiratának módosítása   23. 
 

248/2011.  „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek  
fejlesztése” címő pályázat elıkészítése   25. 

 
249/2011.  Vízjogi létesítési engedély módosításának ügye  25. 
 
250/2011.  Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak 

a Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális  
Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti  
Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása  
2011. évi költségvetése I. félévi teljesítésének értékelése 26. 

 
251/2011.  Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak 

a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 
Óvodai Társulás 2011. évi költségvetése I. félévi 
teljesítésének értékelése     28. 

 
252/2011.  Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak  

Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása 2011. évi  
költségvetése I. félévi teljesítésének értékelése  29. 

 
253/2011.  Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  

2011. évi költségvetése elsı félévi teljesítésérıl  31. 
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254/2011.  A Csongrád Megyei Közgyőlés Elnökének  
megkeresése a Temesvár-Szeged vasútvonal 
helyreállításával kapcsolatban    33. 

 
255/2011.  İrsparancsnoki kinevezés véleményezése   33. 
 
256/2011.  Mágika Trade 2011 Kft. kérelme    37. 
 
257/2011.  Hosszú idıtartamú közfoglalkoztatásra pályázat  

benyújtása       38. 
 
258/2011.  Rónay-kúria fıbejárati gyalogos híd felújítása  40. 
 
259/2011.  Temetıi hangosítás      41. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 30. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán 
képviselı, Börcsökné Balázs Márta képviselı, Szekeres Krisztián képviselı, Szirbik Imre 
képviselı 
 
Összesen: 6 fı 
 
Igazoltan távol: Gazsi Gábor képviselı 
 
Összesen: 1 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Krasznai Attila elnök, Szeged és 
Környéke Vízgazdálkodási Társulat, Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató, Szabóné Tamás 
Julianna közgazdasági csoportvezetı, Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı, Furujás 
Józsefné szociális igazgatási ügyintézı 
 
 
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 6 igen szavazattal meghozta 240/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
240/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. augusztus 30-i soros 
nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített        
    Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti   
    Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2011. évi költségvetése I.   
    félévi teljesítésének értékelése. 
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak Kiszombori Mikrotérség         
    Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulása 2011. évi költségvetése I. félévi  
    teljesítésének értékelése. 
4. Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Községek Önkormányzatainak Általános Iskolai      
    Intézményfenntartó Társulása 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítésének értékelése. 
5. A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítésének értékelése. 
6. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
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10.00 
  - külterületi belvízelvezetı csatornák karbantartására és felújítására benyújtott pályázat 
finanszírozása. 
Zárt ülés 
14.00 
7. Döntési javaslatok.  
- EESZI intézményvezetıi pályázat elbírálása 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
1. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
    polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elsı napirendi pont a polgármesteri jelentés.  

− Június 29-én a makói kórház sürgısségi osztályának átadási ünnepségén vettem részt.  
− Június 30-án megnéztük Gábor Vilmossal és az állategészségügy szakemberével az 

óvoda konyhát. Nagyon sokat kellene rákölteni ahhoz, hogy a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen mőködjön. Ezen a napon 10 órától a rendezési tervünk 
hatósági tervegyeztetése volt.  

− Július 6-án Fekete Istvánné, a Településtisztasági Kft. gazdasági vezetıje keresett meg 
bennünket és jelezte, hogy a lakossági kintlévıség óriási, 10 millió Ft körüli, ezzel a 
Kft. csıdhelyzetbe is kerülhet. Más önkormányzatoknál is van kintlévıség, de azért a 
legtöbb helyen fizetnek. Azt kérte, hogy erısítsük meg a behajtási tevékenységünket, 
jeleztük is, hogy az adóhatóságunk ebben dolgozik. A Kft.-ben résztulajdona van az 
önkormányzatnak, ezért ez az érdekünk is. Délután Sportcsarnok bejáráson voltunk.  

− Július 8-án Makón Társulási ülésen voltam. 
− Július 12-én Pitvaroson főtéskorszerősítéssel kapcsolatban volt egy rendezvény, 

megcsinálták a mővelıdési ház és az intézmények egy részének főtéskorszerősítését. 
Hıszivattyús rendszert építettek ki, valamint napkollektort, napelemet szereltek fel az 
áram- és a melegvíz-ellátás biztosításához. Ezen a napon délután szintén Pitvaroson a 
megyei rendezési terv tervegyeztetı fóruma volt, ahová ennek a térségnek az 
önkormányzatai kaptak meghívást.  

− Július 13-án meghívást kaptam a Határrendészeti Kirendeltség új vezetıjének 
beiktatására, Szilasi Horváth Jenı százados úr a Határrendészeti Kirendeltség új 
vezetıje. Rendır volt, remélem, hogy ennek az lesz a hozadéka, hogy a rendırség és a 
határırség szakmai munkája összehangolásra kerül. Délután szennyvíztársulási és 
utána szennyvíztársulati ülésen vettem részt Makón.  

− Július 14-én jegyzı úrral az ATIKÖVIFE-nél voltunk, a Vályogos-tó vízrendezése 
kapcsán kialakult egy rendkívül kellemetlen szituáció. Bementünk személyesen, azért 
fizetni kell díjat és minden megkezdett óra nettó 12.000,- Ft + Áfa. Telefonon és 
írásban adnak felvilágosítást, de ha valaki személyesen bemegy, annak van 
szolgáltatási díja. Nem a Kormányhivatal része és ezért tudják ezt megtenni. Kérem 
jegyzı urat, tájékoztassa a képviselı-testületet. 
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Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Megadta a környezetvédelmi hatóság az engedélyt, elıször az 
elvit, majd pedig a létesítési és üzemelési vízjogi engedélyt. A tulajdonos, akinek a földjén 
keresztül vezet a vízfolyás, hozzájárult ahhoz, hogy ott el legyen vezetve a víz, csak 
idıközben tulajdonos-változás történt, és ez bonyolítja kissé a helyzetet. Most két irányban 
kell ügyet intéznünk: az egyik, hogy szolgalmi jog legyen rájegyezve az ingatlanra, hogy a 
településnek a vize átfolyhasson. Folyamatban van az ügy. Tárgyaltunk az ügyintézıvel, 
kifizettük a konzultációs díjat, megbeszéltük, mit kellene csatolnunk, és ezt követıen kaptunk 
egy hiánypótlásra felszólító végzést. Felkértük a földmérıt, akivel eddig dolgoztunk, hogy 
egyeztessen a hatósággal, pontosítsa mit szeretnének. A Körzeti Földhivatalnál folyik a másik 
eljárás, aminek az a lényege, hogy mivel ez a terület ki lett vonva mővelésbıl, nádas volt és 
azon más létesült, mint termıföld, ezért a földhivatal eljárást kezdeményezett az 
önkormányzat ellen, bírság valószínőleg képbe jöhet, mivel ez nem lett elintézve idıben, 
annak ellenére, hogy megkaptuk rá az engedélyt. A jogszabály azt is elıírja, hogy ha föld 
mővelési ágból történı kivonásának az esete áll fenn, akkor fel kellene függeszteni bármilyen 
hatóságnál az eljárást, és rendezni kellene. A környezetvédelmi hatóságnál úgy gondolták, 
hogy elég a tulajdonos hozzájárulása, aki idıközben eladta a földjét. Most jelenleg öt 
tulajdonosa van ennek az ingatlannak, ez bonyolítja kissé a helyzetet, mindegyik tulajdonos 
nyilatkozatát be kell szerezni. Helyszíni szemlét tartott a földhivatalnak a munkatársa, azt 
mondta, hogy vagy kötelezi az önkormányzatot, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot, ha 
nem szerezzük be az öt tulajdonos hozzájárulását a fennmaradáshoz, illetve ezzel 
kapcsolatban be kell nyújtani kérelmet. A tulajdonosok megadták a hozzájárulásukat hosszas 
tárgyalások után, de az ezzel kapcsolatos döntés még nem született meg. Legutóbb a megyei 
kormányhivatalnak a talajvédelmi hatóságától kerestek meg, mert szakhatóságként 
megkereste a földhivatal, hogy itt folytatunk-e még egyéb csatornázási tevékenységet. Nem 
kaptunk még határozatot, sem a földhivataltól, hogy hozzájárulnak a továbbiakban a mővelési 
ágból kivonás fenntartásához, illetve az ATIKÖVIFÉ-tıl sem. Ezek után még a telket meg 
kell osztani, hogy legyen a nádas „A”, a csatorna a „B”, illetve a szolgalmi jogot rendezni 
kell. A szolgalmi jognál nem elég, hogy ahol a csatorna van, arra a területre legyen, hanem 
kell lennie egy sávnak is, amire ki kell terjednie, ahol a gépek be tudnak járni. Új vázrajzot 
kell készíteni ezzel kapcsolatban. Röviden ennyit tudok elmondani.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A régi tulajdonos, mikor eladta a földjét, nem szerepelt benne a 
szolgalmi jog kitétele?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Benne van a régi tulajdonos nyilatkozatában, ha eladja, akkor 
közli az új tulajdonossal. Adásvételi szerzıdés nincs a kezünkben, de ha jól tudom, ez nem 
került bele. Széljegyként kértük már akkor bejegyezni. A régi tulajdonost lehetne perelni, de 
azzal az ügyünk nem megy elıre, gyakorlatilag okafogyott, hogy a jognyilatkozata miatt pert 
indítsunk, valószínősíthetıen megnyernénk, csak azzal nem jutunk elıre. Nem tájékoztatta az 
új tulajdonosokat, bár megtekintett állapotban vásárolták meg, kiszomboriak is, látták, hogy 
van rajta csatorna. 20.-án voltunk Elek Róbertnél, a földhivatal vezetıjénél, hogy mi lenne a 
megoldás, az volt a probléma, ami már többször is felmerült, hogy nem függesztették fel az 
eljárást a kivonás miatt, aranykoronával rendelkezı földterület volt. Az ATIKÖVIFÉ-nek fel 
kellett volna az eljárást függesztenie és a kivonás után lehetett volna továbbfolytatni. Ez a 
lépés nem történt meg, ha megtörténik, akkor nincs ebbıl probléma. Keressük ennek a 
megoldását. Jegyzı úr utalt arra, hogy a gépeknek a bejárását is biztosítani kell, arra is 
jegyeztessünk be szolgalmi jogot, de saját területünkrıl van szó, ezt majd jelezni kell a 
földmérınek, és tisztázni kell, hogy mit szeretne a hatóság. Azért kértük meg Tóth Imre 
földmérıt, hogy ezzel kapcsolatban járjon el.  
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− Július 26-án Szemerey Mártával, Gábor Vilmossal, Dr. Suba Ritával és az Alerion 
Hungária Energetikai Kft. munkatársaival a rendezési tervrıl egyeztettünk. Voltak 
kéréseik, amit lehetett teljesíteni és joghátránya az önkormányzatra nézve nem volt, 
azoknál úgy jártunk el, hogy nekik is megfeleljen.  

− Július 27-én itt voltak a belsı ellenırök és beszámoltak a belsı ellenıri vizsgálatról. 
− Július 28-án állampolgársági esküt tartottunk, 32 fı tett esküt. Szeptemberben lesz a 

következı, de akkor délelıtt és délután is lesz, mert olyan nagy számban érkeznek 
vissza a honosítási okiratok, hogy nem férnek be egyszerre a tanácsterembe.  

− Július 30-31.-én Kiszombori Közösségi Napok rendezvény volt. Jó volt a visszhangja, 
jól érezték magukat a kiszomboriak.  

− Augusztus 17-én az EESZI intézményvezetıi állásra pályázókat hallgattuk meg. 
− Augusztus 19-én az augusztus 20.-ai ünnepség keretében felavattuk Borsi Sándor úr 

tábláját a Hivatal falán, elıtte mise volt. Mondtam beszédet, de igen nehéz volt ezt egy 
beszédben összefoglalni, hogy jutunk el a bronzcímerig, amit felavattunk.  

− Augusztus 24-én Krasznai Attila keresett meg a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási 
Társulat elnökeként. Ma 10 órára jön a testületi ülésre és elmondja a kérését, melyrıl 
készült elıterjesztés. 2009-ben jóváhagytuk, hogy az önkormányzat csatornáinak 
rendbetételére pályázatot nyújtsanak be, közben változott az érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetése. A földtulajdonosoknak már nem kell fizetni, így a társulat kiesett az Áfa-
körbıl, aki Áfa-körben volt, csak nettó támogatást igényelhetett. Született egy döntés, 
hogy 2 millió Ft-ot adtunk volna át nyertes pályázat esetén, mivel önkormányzati 
csatornákról van szó, most ehhez kérne több támogatást. Ezt követıen a Munkaügyi 
Központ tartott tájékoztatót pályázati lehetıségekrıl. Változik a közmunka-program, a 
programban kifizetett bér, 57.000,- Ft-ra csökken, nem az általános minimálbérre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Azt szeretnék, hogy hetente fizessük a béreket, 
ez igen nehéz feladat lesz, nem tudjuk, hogy az Államkincstár ezt hogyan tudja majd 
megoldani. Összeállítottunk egy pályázatot, pénteken le kellett adni. Járdajavításokat, 
csatorna-felújításokat, átereszcseréket, a Kiss Menyhért és a Kör utca közötti 
árokszakasz rendbetételét raktuk bele. Kiszednénk, megcsinálnánk a rézsőt újra és 
visszaraknánk, betonoznánk. Ebben a pályázatban valószínő adják a felújítás 
költségeit is: cement, homok. Beleírtunk betonkeverı gép megvásárlását is. Kérték a 
téli közmunka-program kapcsán, jelezzük, hány fıt szeretnénk alkalmazni. A 
mindennapos hó eltakarításhoz, sepregetéshez 5 fı elegendı lehet. A jogszabály 
értelmében a meglévı hatósági szerzıdésünk alapján, akiket szeptember 1-tıl veszünk 
fel közmunkára, még a régi pályázat alapján, ott is már a csökkentett összegő bért kell 
fizetni, a dolgozóval úgy kötni a szerzıdést. Aki eddig 78.000,- Ft-ot kapott, 
szeptember 1-tıl 8 órás munkaviszonyban 57.000,- Ft lesz a bére. Közben olyan 
jelzéseket is kaptunk, de még nem néztük át az ezzel kapcsolatos jogszabályt, hogyha 
nem vállalják el a munkát, akkor egyéb támogatásokat sem fognak megkapni. Ha 
például rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, ingyenes tankönyvet igényel, akkor 
kizárja a családját ezekbıl a támogatásokból. Ezt még nem néztük át, de ezt jelezte 
vissza a Munkaügyi Központ.  

− Medgyesi Pál vezérigazgató úr keresett meg bennünket, a lakossági folyékony 
hulladék összegyőjtésével, elszállításával kapcsolatban, hogy a továbbiakban is a Kft. 
végezze ezt a feladatot. 

− A két iskola épületében beszerelésre kerültek az interaktív táblák. 
− A kivitelezı elkészült a Sportcsarnokkal, de még nagyon sok munkánk van, döntést is 

kell hozni plusz költségek biztosításáról.  
− Augusztus 29-én Mágori Józsefné országgyőlési képviselı asszony látogatott meg és 

kérdezett a problémáinkról, illetve igazából a forráshiány miatt jött. Eljött 
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Kiszomborra és elment Nagyérre is, bár tudja, hogy a két településen nincsenek lejárt 
határidejő tartozások. Kértem, hogy a szennyvízcsatornázásnál is nyújtson segítséget 
az önrészek fedezetére. Ezen a napon tanévnyitó értekezlet volt az iskolában, az elsı 
szakaszban részt vettem. Kora délután a 90 éves Albert Vilmosnét köszöntöttük 
jegyzı úrral. Ezt követıen a Szociális Bizottság ülésén vettünk részt, a bizottság 
véleményezte a ma testület elé kerülı szociális rendelet módosítását.  

− A gyógyszertár vezetıjét megkerestük egy levélben, miután a képviselı-testület 
jelezte, hogy 16 óra után nem tudnak a gyógyszertárban gyógyszert kiváltani. 
Tájékoztatott, hogy egy hétig nyitva tartott a patika fél 5-ig, senki nem bent, de be is 
fejezıdtek a rendelések. Továbbiakban is 16 óráig lesz nyitva a gyógyszertár, ha 
valahol kitolódik a rendelési idı, akkor úgy, mint az eddigiekben, szólnak neki és 
kivárja a rendelések végét. Ez rugalmasan mőködött eddig is és ezután is ezt szeretné.  

 
Szegvári Ernıné polgármester: Nagyon sok felesleges anyag kikerült az intézményektıl a 
felújítások kapcsán és a Lovarda épülete tele van: konvektorokkal, csıdarabokkal, szétbontott 
kerítésekkel, amelyeket nem lehet használni. Ezt szeretnénk eladni, ehhez kérném a 
képviselı-testület hozzájárulását, keressünk vaskereskedést, aki hivatalosan átveszi és elviszi 
ezt a rengeteg anyagot. Olyan kereskedést kell keresni, aki kijön a helyszínre. A hivatal 
udvarában van két kazán, ami kikerült a Sportcsarnokból. Próbáltam ebben lépni, felhívtam 
Balástya polgármesterét, hogy mit tudna segíteni, mivel ott nagyon sok fóliában termesztı 
gazdálkodó van. Mivel ezek gázkazánok, nem tudnak vele mit kezdeni, mivel ott is állnak át 
egyéb tüzelési módokra. Aki egyetért azzal, hogy értékesítsük a fémhulladékokat, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 241/2011. számú határozatát.  
 
Tárgy: Fémhulladék értékesítése 
 
241/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a fémhulladék 
értékesítése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy az 
önkormányzati intézmények felújítása során keletkezett fémhulladékot hulladék felvásárlónál 
értékesíti. 
 
A határozatról értesül:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Csatornázás helyzete: minden egyes eljárás a Közbeszerzési 
Döntı Bizottság elé került, miután mindegyiket megfellebbezték. Úgy volt, hogy a döntés a 
napokban várható, Ortutay Miklóssal beszéltem tegnap a Közbeszerzési Döntı Bizottság 10 
nappal meghosszabbította az eljárást, ezt követıen várhatunk eredményt. Földeák esetében 
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úgy döntöttünk a település véleményét figyelembe véve, mivel 200 millió Ft-tal több volt az 
ajánlat, mint ami rendelkezésre áll, hogy nem hirdetünk gyıztest, ezt is megfellebbezték.  
 
Bacsa György alpolgármester: Mit fellebbezett meg ebben az esetben, ha nem áll 
rendelkezésre az összeg?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Volt olyan ajánlat, amit nem lehetett értékelni, mert elrontott 
valamit a pályázatban és azt vitatja. Kastély-ügyünk: tegnap telefonált Vízhányó alelnök úr, 
közölte, hogy a Kastély esetében meg kell állnunk, mert a megyénél átszervezések várhatók, a 
törvények módosulni fognak, a feladatokat a Kormányhivatal veszi át nagy százalékban, így a 
levéltári és múzeumi feladatokat is. Ezért ez a pályázat tárgytalanná vált. Majd látjuk a 
késıbbiekben, mivel a területfejlesztési feladatok a megyénél maradnak, hogy mit tudunk 
majd ez ügyben tenni. Természetesen itt is meg kell nézni, kinek a tulajdonában van és mely 
épületek, a tulajdon hogyan fog rendezıdni az önkormányzati törvény módosításával. 
Szeretném jelezni a képviselı-testületnek és ehhez kérni fogunk árajánlatokat is: Hegyes 
doktor úr volt szolgálati lakásának tetıszerkezete nagyon rossz állapotban van. Át kellene 
rakatni, különben be fog szakadni. Eladni nem igazán lehet, mivel egy helyrajziszámon van az 
iskolával, ez az egyik. A másik, hogy ha valaki oda beköltözik, az eladást követıen, lehet, 
hogy ott baromfit vagy esetleg sertést tartana. Nem biztos, hogy ez jó az iskola 
szempontjából. Kérni fogjuk az árajánlatokat és hozzuk a testület elé. Visszatérve a 
Sportcsarnokra, érkezni fog Dr. Szıllısi Béla és elmondja, hogyan áll a beruházás, az átadás 
meg fog történni. A Sportcsarnokban megnéztük a többi helyiséget is, vannak tusolók, 
raktárak, igen rossz állapotban. Konnektorok, kapcsolók kicsúszva, kirángatva a falból, ezek 
már eleve veszélyesek. Gajdán Lászlót megbíztuk a cserével, 45.000,- Ft összegben 
tartozékot, eszközt vásároltak. Nem tudjuk, hogy szükséges-e még hozzá vásárolni. A 
vízszereléshez árajánlatot kértünk, mert nagyon sok csap csöpög, rossz az ivókút. Két 
ivókútból megcsinálnak egyet, így akkor egyet teljesen fel kell újítani. Nincs tusrózsa, erre 
45.000,- Ft-os árajánlatot kaptunk. Összeírták, hogy mennyi festékre lenne szükség. A folyosó 
lábazata olajlábazat, azzal lehet visszajavítani. Van nagyon sok ajtó, amit le kell mázolni, le 
kell meszelni a tusolókat, öltözıket, raktárakat. A festıink 250.000,- Ft összegő festék-
költséget mutattak ki. A tusolóban szét van rohadva az ajtó, lehet, újat kellene vásárolni és 
beépíttetni, ez kettı ajtót jelent. Szükséges lesz még labdavédı hálót vásárolni a késıbbiekben 
a Sportcsarnok elé. Leszedtük az összes védırácsot, abból készül majd védırács a kapu mögé, 
mert a falfőtést védeni kell. Mellette van egy mőanyagajtó, ami össze van törve, azt is le kell 
védeni. Tárgyalásban vagyunk, hogy ki tudná megcsinálni. Teljesítménynövelést kell kérnünk 
az áramra, mert elindulnak a gépek, ezt nagyon gyorsan nagyobb teljesítményőre kell cserélni, 
kb. 120.000,- Ft. 
 
Bacsa György alpolgármester: Természetes, hogy ezt meg kell csinálni, de nagyon komoly 
összeg lesz. Biztosítunk 500.000,- Ft-ot és lehet, január 1-tıl már nem is lesz az 
önkormányzat tulajdona. Ismét csinálunk egy olyan beruházást, amit lehet, január 1-tıl 
elvisznek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez még nem biztos, nem tudjuk.  
 
Bacsa György alpolgármester: Feltételes módban mondtam. Azt is hallottam, hogy azok az 
önkormányzatok, akik el vannak adósodva, azoknak az iskoláját az állam felújítja, de el is 
viszi az ingatlant. Hoffman Rózsa államtitkárt meg lehetne errıl kérdezni.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Hoffman Rózsa vagy az önkormányzati államtitkár tudna 
erre válaszolni. Két dolog fut párhuzamosan. Igazán ezekbıl az anyagokból, amelyek 
kikerültek, nem nagyon lehet tudni semmit. Valóban volt egy ilyen elképzelés, hogy 
maradnak tulajdonunkban, volt egy olyan elképzelés, hogy a mőködtetésrıl az önkormányzat 
gondoskodik, ami a karbantartást jelenti és az ehhez kapcsolódó dolgokat, a bért viszik el és a 
dolgozókat, a Kormányhivatalnál történik a foglalkoztatás. Amikor az újabb változat kijött és 
a kormányülés lezajlott, utána Gémesi Györgyöt hallottam a televízióban a 
tulajdonátadásokról beszélt. Mi lesz ennek a végkövetkezménye, még nem tudjuk. Ha tényleg 
az a vége, hogy elviszik az iskolát, abban is lehet gondolkodni, hogy az önkormányzat beletett 
nagyon sok pénzt, igaz, ehhez az állam adott is pénzt, de itt a kiszombori állampolgárok 
személyi jövedelemadójából, helyi iparőzési adójából származik. Úgy gondolom, ha egy ilyen 
változat jön be, ezt rendezni kell, fizessék ki azt, amit az önkormányzat a helyi lakosok 
pénzébıl hozzátett. A Sportcsarnok ennél problémásabb. A tulajdonátadás azért problémás, 
mert a Sportcsarnok nemcsak az iskolát szolgálja ki. Mondhatnám, hogy a Móricz utcai 
iskolának a tornaszobája sem, mert nem csak az iskolások használják. A Sportcsarnoknál ez 
még inkább igaz, mert délutántól kosarasok, focisták, szakkörösök, nagyon sokan használják. 
Azonos helyrajziszámon van az iskolával. Az a megoldás sem lenne szerencsés, hogy a 
karbantartásról az önkormányzatok gondoskodjanak. Nem látunk semmi olyat, hogy az 
iskolaigazgatóhoz tartozik majd a pedagógus, a takarítónı, karbantartó hova tartozik? Ki lesz 
a munkáltató? Ki kell várni, meglátjuk, mi lesz ennek a végeredménye, és akkor összeállítunk 
ezzel kapcsolatban valami továbbmőködı rendszert. A gyerekeink járnak ide most is, a 
gyerekeink tették tönkre, ezt meg kell csinálni, nem hagyhatunk ott veszélyforrást, rossz 
konnektort, rossz kapcsolót, az ivókutakat tudják használni. Az a javaslatom, hogy egyben 
tökéletesen rendbe hozva adjuk át az iskolának.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ezzel egyetértek, nem arról van szó, hogy nem kell 
megcsinálni.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Olyat is hallottam, hogy a stabil önkormányzatok, akik 
képesek lesznek továbbra is fenntartani intézményeiket, megtarthatják, akik nem, központi 
irányítás alá vonják.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Azért vannak gondban az önkormányzatok, mert feladatot kaptak, 
de az ellátásukra nem kaptak pénzt.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Azoktól nyilván nem vonják el a normatívát, akik továbbra is 
fent tudják tartani az iskolát. 
 
Bacsa György alpolgármester: Az iskola mőködéséhez évente több 10 millió Ft-ot rak hozzá 
az önkormányzat a támogatáson felül, és ebben nincs benne a karbantartás, felújítás.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, hogy ki lesz a jó gazdája az épületnek. Azt is látom, 
és amitıl fél mindenki, hogy valószínő nemcsak a normatívát viszik el. Kb. 135 millió Ft az 
iskola költségvetése, kb. annak 40 %-a normatívával nincsen lefedezve. Akkor nemcsak a 
normatívát kell elvinnie, hanem el kell vinnie egyéb támogatásokat, ami eddig szabadon 
felhasználható volt: SZJA, SZJA-kiegészítés és egyéb támogatásokat ahhoz, hogy ezt az állam 
finanszírozni tudja. Arra hivatkoznak, hogy ha az önkormányzat nem kötelezı feladatot 
felvállal, akkor legyen meg a fedezete. Eddig is így kellett volna, hogy történjen. Ha ehhez 
nem ad normatívát, akkor örülünk annak, hogy a két intézményünk közül valamelyiket fent 
tudjuk tartani, a bölcsıdére és az átmeneti otthonra gondolok. Volt olyan elképzelés az elsı 
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olvasatban, hogy nem ad hozzá normatívát. A bölcsıdének 22 millió Ft a költségvetése, abból 
kb. 14 millió Ft a normatíva, de akkor az önkormányzatnak már nem csak a különbözetet kell 
hozzátennie, hanem a 14 millió Ft-ot is, ugyanez igaz az átmeneti otthonra is. Meg kell nézni 
hozzá a helyi iparőzési adó, gépjármőadó bevételünket, mert nincs más, amit fel tudnánk rá 
használni, mert az összes többinél feladat-finanszírozás jön be, amit meghatározott feladatra 
ad és arra is kell felhasználni. Eddig voltak olyan normatívák, akár az iskolai is, hogy a 
jogszabály szerint útépítésre is fel lehetett volna használni, de nem lehet, mert még hozzá kell 
tenni. Ebben volt egyfajta szabadság. Volt kötelezı felhasználású, amivel el is kellett 
számolni. Most minden ilyen lesz. Azt sem tudom elképzelni, hogy ad a közutakra 
támogatást, az egyik önkormányzatnál hiába 4000-es a lakosságszám, de nagyon széles, 
nagyon hosszú, nagyon elterülı falu van, a másik helyen kis területre összpontosított, kevés 
útszakasszal rendelkezı. Lehet, hogy az egyiknél sok lesz, a másiknál kevés, függetlenül attól, 
hogy például a lakosságszám ugyanannyi. Ezt sem tudom elképzelni, ezeket hogyan lehet 
feladathoz kötötten lefinanszírozni. Visszatérve az iskolához és az emberekhez. Tegnap az 
újságban benne volt, hogy Kiszomboron miért fizetnek a szülık az 5. osztályos tankönyvért 
17.000,- Ft-ot, míg Makón 10.000,- vagy 12.000,- Ft-ot. Ez nagyon sok összetevıjő, erre 
választ adni egy újságban nem könnyő, mivel ez annyira szerteágazó. Hiszen Makón 
kivetettek többféle adónemet. Az adónembıl oda ad támogatást ahová akar, újra osztja és ad a 
szülıknek, ezt olvastam az újságban, azt hiszem gyerekenként 5.000,- Ft támogatást ad. A 
másik, a makói iskolákban úgy tudják mőködtetni az osztályokat, hogy nincs részosztálya, 
mindegyik maximum létszámmal mőködik. Kiszomboron nincsen egyéb adó, nem tudjuk 
újraosztani, nem tudunk külön a szülıknek támogatást adni. Ráadásul az osztálylétszámaink, 
ami a szülıknek és a gyerekeknek nagyon jó, mert kis létszámú osztályban tanul a gyermeke, 
de ennek a pénzügyi vonzatát nem is tudja kiszámolni, nem is gondolkodik benne. 
Évfolyamonként két osztály van, nem tudunk egyet indítani, kis létszámú osztályokban 
tanulnak, a fajlagos költség egy gyerekre sokkal magasabb, mint a makói iskolákban, ez így 
függ össze, ezt egy tankönyv árának kérdésébıl lehet levezetni, hogy miért ennyi 
Kiszomboron a tankönyvek ára. Nem tudunk ehhez már hozzájárulást adni, Makón tudnak. 
Sokkal jobban ki tudja használni az osztálylétszámokat, maximumon dolgozik, egy gyerekre 
kisebb a fajlagos költség, valamint újraosztja az adókat, amit beszed. Ugyanez az idısek 
esetében a fürdıkedvezmény. Számtalanszor mondják, hogy mi miért nem adunk. Ezek így 
függnek össze. A szülı nem forintosítja, hogy akkor jár jobban, ha kis létszámú osztályban 
tanul a gyermeke. Idáig el lehet jutni egyetlen egy újságcikkel. Megpróbáljuk majd 
megválaszolni.  
 
Szirbik Imre képviselı: Ha az iskola mőködtetését átveszi az állam, akkor megteheti azt, 
hogy bezárja az iskolát? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem, bezárni nem fogja. A másik kérdés, hogy vannak 
iskolaotthonos rendszerek, akkor az iskolaotthonos rendszerekhez hozza fel az összes többit? 
Földeákon nincs iskolaotthon, akkor ott hoz be iskolaotthont, vagy ezt viszi le és itt nem lesz 
iskolaotthon? Ezt egyformán fogja mőködtetni.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ez szóba jöhet, mivel azt mondják, hogy a járási hivatalok 
fogják kinevezni az iskolaigazgatókat, gondolom, a nevelési programot is a járások fogják 
meghatározni és iskolaotthon vagy mindenütt lesz, vagy sehol sem. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A létszámokat is a járási hivatal fogja meghatározni, mennyi 
dolgozóval megy az iskola szeptembertıl, hány osztály indítható. Ez a része biztosnak látszik. 
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Az óvoda megmarad. Az óvodákkal kapcsolatban Ferencszállásnak, Klárafalvának az lenne a 
jó, ha az állam átvenné.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: A tegnapi nappal ismét csökkent a klárafalvi 
tagintézmény létszáma, ha még 1-2 fıvel csökken, akkor el nem tudom képzelni, mi az a 
határ, amíg ez még mőködhet. Beszéltem Klárafalva polgármesterével, hogy utasítsanak, ha 
szükséges, mert addig mőködtetem, amíg azt mondják. A kiszombori átlagszámokat is rontja, 
mert teljesítmény-finanszírozásban kapjuk a normatívát és nem mindegy, 9 vagy 8 felé 
osztjuk.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Még jár a társulási normatíva. Tegnap azt hallottam, hogy 
talán a társulási normatívát is meg akarják szüntetni, de majd kiforrja magát. Tisztelt 
Képviselı-testület! Aki egyetért a Sportcsarnok felújítási munkálataival,, árajánlatok 
beszerzésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 242/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Sportcsarnok felújítási munkálatai 
 
242/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Sportcsarnok 
felújítási munkálatai tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az önkormányzat 
tulajdonát képezı, Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti Sportcsarnok felújítási munkálataival 
(festés, villanyszerelés, ivókút-felújítás, zuhanyrózsa-beszerelés). 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Szegvári Ernıné 
polgármestert, hogy a felújítási munkák elvégzésével kapcsolatos anyagköltségeket ismertesse 
a Képviselı-testület soron következı ülésén. 
 
A határozatról értesül:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
2. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- Külterületi belvízelvezetı csatornák karbantartására és felújítására benyújtott 
pályázat finanszírozása 
Elıadók: Szegvári Ernıné  Dr. Kárpáti Tibor  Krasznai Attila elnök 
       polgármester   jegyzı   Szeged és Környéke 
         Vízgazdálkodási Társulat 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a megkeresés a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
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Szegvári Ernıné polgármester: Megérkezett Krasznai Attila, ezért javaslom, hogy a 
polgármesteri jelentést késıbb folytassuk. Tisztelettel köszöntöm Krasznai Attila urat, a 
Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat elnökét. Át is adom a szót. 
 
Krasznai Attila elnök: Tisztelt Polgármester Asszony, Képviselı-testület! A szegedi 
Vízgazdálkodási Társulat nevében köszöntöm önöket. Átmeneti állapot van a 
Vízgazdálkodási Társulatnál. Ezelıtt 5 évvel az igazgatói beosztásból átmentem társulati 
elnöknek, és most július 1-tıl elnökként vezetem a Vízgazdálkodási Társulatot, az igazgatói 
beosztást átmenetileg megszüntettük, azért mert Kádár Mihály urat a vízügyi igazgatóság 
fımérnökének kinevezték. Tekintettel arra, hogy már 49 éve a szegedi társulatnál dolgozom, 
így egyszerő volt a személycsere. Egy pici múltat. Önök biztos, hogy ismerik, 2005-ben a 
Vízgazdálkodási Társulat és az önkormányzat megegyezett, hogy a korábbi szövetkezeti 
belvízelvezetı csatornákat, amit az önkormányzat megkapott, kérés nélkül, a Vízgazdálkodási 
Társulat üzemelésre átvette. A vízjogi engedélyeket a Vízgazdálkodási Társulat nevére 
átírták. Azzal a megállapodással vettük át, hogy az önkormányzat által biztosított fedezet 
mértékéig a Vízgazdálkodási Társulat elvégzi azokat a feladatokat, amivel megbízzák. 2011. 
január 1-tıl az érdekeltségi hozzájárulás fizetését a Parlament eltörölte. 2011-tıl a Magyar 
Állam határozza meg és adja a Vízgazdálkodási Társulatoknak az üzemeléshez szükséges 
pénzeszközt. 2009-ben a Vízgazdálkodási Társulat és az önkormányzat úgy határozott, hogy 
megpályázza a kiszombori önkormányzat tulajdonában lévı csatornák egy részének a 
fenntartását azzal, hogy az önrészt majd az önkormányzat adja, vagy a differenciált 
érdekeltségi hozzájárulásból tesszük hozzá. 2011. februárban született a döntés, hogy 
megkaptuk a támogatást a csatornák fenntartására. Az eltelt idıszakban a Vízgazdálkodási 
Társulatok átkerültek egy olyan megoldásba, hogy az Áfa-t nem tudják visszaigényelni, 
tekintettel arra, hogy állami támogatásból van a fenntartás és üzemelés. Megfellebbeztük a 
februári döntést, hogy megváltozott a törvényi háttér és legyen bruttós a támogatási összeg. 
Fellebbezésünket elutasították azzal, hogy csak nettó összeget támogatnak. Annyit sikerült 
elintézni, hogy a minisztérium az önerıt mellétette a munkához, ez azt jelenti, hogy 
támogatásból kaptunk 30.972.000,- Ft-ot, a saját erıt, a 13.274.000,-Ft-ot megkaptuk erre az 
évre a csatornák fenntartására, elkülönítve, nem lehet másra elkölteni. Ez összesen 44 millió 
Ft, ennek van 11.061.000,- Ft Áfa-tartalma. Tisztelettel kérném az önkormányzatot, hogy az 
ez évi és a jövı évi költségvetésében ennek az Áfa-tartalmát a Vízgazdálkodási Társulat 
részére biztosítani szíveskedjék. Amennyiben nem tudunk az Áfa összegére fedezetet találni, 
akkor az a baj, hogy el sem kezdjük a munkát, és akkor a következı 3 évre ki van zárva a 
társulat az ilyen jellegő pályázatokból, mert egy megítélt támogatást nem vett figyelembe. 
Miért nem vesszük figyelembe, ez nem érdekli a támogató hatóságot. Tisztelettel kérem 
önöket, hogy amennyiben úgy látják, hogy ennek a munkának a megvalósítását ennyivel 
tudnák támogatni, kérném, hogy támogassanak bennünket ebben a közös munkában. 
Köszönöm szépen! 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. 2009-ben indítottuk ezt a 
pályázatot és akkor azt vállalta a képviselı-testület, hogy 2 millió Ft-ot biztosítani fogunk 
ehhez a beruházáshoz. Most változott a helyzet, nagyon örültünk, hogy megnyerték ezt a 
pályázatot, szükség is lenne arra, hogy a csatornáinkat felújítsák, és rendbe tegyék. Javaslat a 
támogatás összegére?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Más forrás? 
 
Krasznai Attila elnök: Kivették a vízgazdálkodási társulatok kezébıl azt a lehetıséget, hogy 
a földtulajdonosok által befizetett érdekeltségi hozzájárulást egy kicsit át lehetett 
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csoportosítani, ha ez megmaradt volna, akkor megmarad az Áfa-visszaigénylési lehetıség is, 
akkor már nincs is problémánk. A vízgazdálkodási társulatnak annyira címkézett ma minden 
bevétele, tételesen meg van határozva, hogy milyen munkákra mennyi pénzt költhetünk el. 
Igaz, hogy ez pályázat útján kerül a vízgazdálkodási társulathoz, a 44 millió Ft-ot csatornák 
fenntartására tudjuk költeni, 4-5-6-10 csatornára. Egyéb bevételünk sajnos nincs. 
Megrendeléses munkát végzünk és az a legnagyobb baj, hogy a megrendeléses munkánál is az 
Áfa-visszatérítés arányosítással történik, a társulat összes árbevételéhez viszonyítja a 
megrendeléses munkát, és csak arányaiban tudjuk visszaigényelni. Pillanatnyilag nem látom, 
honnan lehetne ezt pótolni. Még egyet tehetünk esetleg, hogy a jövı évi pályázatoknál még 
egyszer beletesszük, de kicsi a valószínősége, hogy Áfa-visszatérítésre kaphatunk pénzt. 
Azért jöttem a polgármester asszonyhoz, mert még van idınk jövı év végéig, tulajdonképpen 
az ez évi és a jövı évi költségvetés készítésénél esetleg már jobban lehet rá számolni, mint 
ebben az évben, forrás kérdése. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az idei évünk is elég nehéz volt, a jövı évet nem akarom 
elırevetíteni, de nem lesz könnyebb az ideinél. Határozati javaslatban a képviselı-testületnek 
javasoltam 4 millió Ft-ot. Ezzel az összeggel tudnának-e elırelépni? 
 
Krasznai Attila elnök: Nagyon szépen köszönöm a 4 millió Ft-ot, de szeretném, ha ezt a 4 
millió Ft-ot úgy alakítanánk át, hogy a 11 millió Ft 50 %-át vállalná az önkormányzat.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azért javasoltam a 4 millió Ft-ot, mert akkor volt egy önerı 
rész, amit most visszapótoltak. Kádár úr az önerıhöz kérte a 2 millió Ft-ot. Most az állam ezt 
visszapótolta, akkor az Áfa 0 Ft volt, még mindig jobb a pozíciójuk, mert a 13 millió Ft-ból 
vállaltunk 2 millió Ft-ot, most a 11 millió Ft-ból vállalunk 4 millió Ft-ot.  
 
Krasznai Attila elnök: A pozíciója a vízgazdálkodási társulatnak most úgy néz ki, hogy 
akkor jobb volt. Akkor a 13 millió és 2 millió Ft közötti részt az érdekeltségi hozzájárulásból 
biztosan mellé tudnánk tenni, pillanatnyilag nincs mibıl biztosítani, de mégis mellé kell tenni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Képviselı-testületé a lehetıség. Kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ha most sincs 2 millió Ft-unk, akkor mibıl adjuk át a támogatást? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem a mőködési kiadásokból gondoltuk, hanem a 
felhalmozási pénzeszközökbıl lehetne biztosítani. Az idén el kell kezdjék a munkát, ahhoz 
elegendı idén a 2 millió Ft.  
 
Krasznai Attila elnök: A 13 millió Ft-ot az idén mindenféleképpen el kell költeni, mert ha 
nem költjük el, akkor elveszítjük. A munka elvégzésére a határidı: 60 hónap. Az idén el kell 
kezdeni, minimum ezt az összeget el kell, hogy költsük. Az önkormányzat támogatását erre az 
évre és a jövı évre kellene ütemezni.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A tavalyi évben is nagyon komoly belvízvédelmi fokozat volt 
elrendelve, abban a pillanatban vis maiorból volt az államnak pénze támogatásra. Most 
költeni akarunk a csatornákra, aminek az állam elviszi az Áfa-ját, akkor miért nem várjuk 
meg a következı belvizet?  
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Szegvári Ernıné polgármester: Az a probléma, hogy mindig akkor kezdünk valamit csinálni, 
amikor már vis maior helyzet van, és általában azoknak a minısége is olyan amilyen. Elnök 
úr utalt arra, hogy megkaptuk ezeket a csatornákat, függetlenül attól, hogy nem kértük, a 
csatornákat az önkormányzatnak kellene rendben tartani. Az önkormányzatnak kellett volna 
igazán megpályázni ezt a lehetıséget. Kötöttünk egy megállapodást, átvették a csatornákat, 
valóban a vízjogi engedélyek mőködtetıként ott vannak a társulatnál. Ez egy jó pozíciót 
jelentett, mert az önkormányzatnak voltak engedélyes dokumentumai, ezért tudtak pályázni. 
Gyakorlatilag Kiszombor önkormányzat csatornáira 31 millió Ft-ot pályáztak, plusz még az 
állam megadta a 13 millió Ft-ot, így az állam 44 millió Ft-ot ad hozzá. Az Áfa okozta a 
problémát. Ez az önkormányzat feladata lenne. A gazdák részérıl is igen nagy a nyomás, nem 
tud elfolyni a víz, vagy akkor, amikor nem tud belıle locsolni. Nagyon örülök, hogy nyertes 
lett ez a pályázat. Abban kellene megegyeznünk, miután az önkormányzatnak sincs sok 
pénze, hogy mennyi legyen az összeg, amit oda tudnánk adni az Áfa kompenzálására. Nem 
rossz pozíció, amirıl most beszélünk, az önkormányzatok között jó pozícióban vagyunk. Van 
más önkormányzatnak is nyertes pályázata?  
 
Krasznai Attila elnök: A szegedi társulat két önkormányzat területén vette át a csatornákat, a 
baksi és a kiszombori önkormányzat területén. Vis maior keret: dolgoztak az 
önkormányzatok, elköltöttek 100 millió Ft-ot és kaptak belıle vissza 10 millió Ft-ot. A vis 
maior keret ilyen mértékő. Ha a társulat ezt nem pályázza meg, akkor ezt a kiszombori 
önkormányzatnak van lehetısége megpályázni, de akkor a 13 millió Ft-ot és az Áfa összegét 
is mellé kell tenni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Egy elırelépést jelentene, nem szeretném az állam felé 
visszadobni a labdát, mert tett hozzá nem keveset. A támogatás mértékét kellene eldönteni. A 
teljes összeget természetesen nem tudjuk biztosítani. Ajánlottunk 4 millió Ft-ot, Krasznai úr 
5,5 millió Ft-ot kért. Javaslom a képviselı-testületnek, hogy 4,5 millió Ft legyen a támogatási 
összeg. Aki egyetért azzal, hogy 2011-ben 2 millió Ft, 2012-ben 2,5 millió Ft támogatást 
nyújtsunk a társulat részére, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 243/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A külterületi csatornák karbantartására és felújítására benyújtott nyertes pályázat 
finanszírozása 
 
243/2011.(VIII. 30.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a külterületi 
csatornák karbantartására és felújítására benyújtott nyertes pályázat finanszírozása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 387/2009.(X. 27.) KKÖT 
határozatban foglaltakra figyelemmel támogatást nyújt a Szeged és Környéke 
Vízgazdálkodási Társulatnak – az önkormányzati tulajdonú - külterületi csatornák 
karbantartására és felújítására benyújtott eredményes pályázat teljesítéséhez 4.500.000,- Ft 
összegben.  
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A támogatási összegbıl 2.000.000,- Ft-ot 2011. évben a 2011. évi költségvetése felhalmozási 
tartaléka terhére, 2.500.000,- Ft-ot pedig 2012. évben biztosít oly módon, hogy a támogatási 
összeget eredeti elıirányzatként 2012. évi költségvetésébe tervezi. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a pályázat 
finanszírozásával összefüggı támogatási megállapodás megkötésére. 
 
A határozatról értesül: 

- Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 6701 Szeged, Cserzy M. u. 30/A. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
Krasznai Attila elnök: Szeptember 13-án rendkívüli küldöttgyőlést kell tartani a 
Vízgazdálkodási Társulatnál. Egyrészt az alapszabályunkat változtatni kell a törvényi 
változások miatt. A másik oka a személycsere, mert a Vízgazdálkodási Társulat törvénye 
szerint a társulatért a társulat elnöke felel, a napi gazdasági munkák irányítására igazgatót 
kinevezhet. Most nem nevezünk ki, ezt a küldöttgyőlésnek jóvá kell hagyni. A személycserét 
követıen az Intézı Bizottság június 27-én meghozta a döntést, hogy így megyünk tovább, de 
azzal, hogy szeptember 15-ig a küldöttgyőlés ezt jóváhagyja. A Gabonakutatónál kaptuk meg 
a termet 13-án, és azt hiszem, a mai napon kiküldik a meghívókat. Ebben a meghívóban a 
2012. évre vonatkozó fenntartási igényeket meghirdetjük, győjtsék össze az önkormányzatok 
és a küldöttek, erre majd hozunk egy határozatot, hogy például október végéig mindenki 
elkészíti a javaslatát, hogy januárban, mikor benyújtjuk a pályázatot a 2012. évi támogatásra, 
akkor ne 5 perc alatt kelljen eldöntenem, hogy mit pályázunk. Így lesz idı felkészülésre, hogy 
milyen sorrendben tegyük bele, nyilván a pénz fogja ezt meghatározni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nagyon köszönöm a részvételt. Folytassuk a polgármesteri 
jelentéssel. 
 
Bacsa György alpolgármester: Testületi ülés elıtt kint voltam a Vályogos-tónál, mivel 
csökken a vízszint. A Munkás utca mögötti részbıl szivattyúzzák le a horgászok a vizet, 
illetve szedik ki a halakat. Most kerülnek elı azok a dolgok, amit a kivitelezı otthagyott a víz 
alatt. Amikor csinálták a mőtárgyakat, magas volt a vízszint, több teherautó földet behordtak 
ahhoz, hogy tudják csinálni az átereszeket, ami a településrıl bevezeti a vizet. Csináltak oda 
egy gátat, mikor kész lettek, lenyomták a tetejét, hogy víz legyen rajta, ne látszódjon, mit 
hagynak ott. Most lehet látni minden áteresznél, összesen vagy 30 teherautónyi föld lehet 
otthagyva. Ha kiszivattyúzzák a vizet, akkor ilyen meleg idıben pár nap alatt ki tud úgy 
száradni, hogy el lehet tolni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A horgászokkal meg kellene beszélni, hogy el tudják-e 
valamennyire tolni. Rendkívül magas vízszintnél dolgoztak, attól féltem, hogy rossz szintekre 
fogják lerakni a zsilipeket. Tóth Imrét felkértük, hogy a szinteket is mérje be, addig nem 
fizettük ki a kivitelezıt. A Munkás u. 2. szám alól érkezett egy telefonhívás, hogy a horgászok 
elvették az utat, ami a lakó területe. Ki fogunk menni megnézni.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ha lenne rá idı, ismét meg lehetne tartani az utcagyőléseket, 
szeptember-október fele. Kerékpárút terveztetés hogy áll? Pályázati lehetıség? 
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Szegvári Ernıné polgármester: Nyilatkoztunk, hogy ha megépül, karbantartjuk, takarítjuk. 
Jelenleg engedélyeztetés alatt van. Az elızı pályázati kiírás már lezajlott, a jelenlegi kiírásra a 
beadási lehetıséget felfüggesztették, olyan sok pályázat érkezett be. Moldován Attila tervezıt 
is megkértük, hogy ha hall pályázati lehetıséget, azonnal értesítsen. Az is fontos, hány 
számjegyő út mellett létesítendıre írják ki a pályázatot.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A LEDAER-es illemhely pályázat? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szuda Zoltánnak odaadtunk minden anyagot, azóta nem 
jelentkezett. Egyeztettük a lehetıségeket Szirbik Imrével. Kerítésépítésre és sporteszközök 
vásárlására is szeretnénk pályázni. A kerítéshez mőszaki leírást kell készíteni és költségelni. 
Szeptember 29-ig kell leadni a pályázati adatlapot a LEADER csoportnak. Utána adjuk be a 
végleges pályázatot. Az önkormányzat adná be a pályázatot, melyhez 20 % önerıt kellene 
biztosítani. A Sportkör még nem adta vissza az elektromos bıvítésre vonatkozó pályázatot, 
még megpróbálják Szuda Zoltánék kitalálni, hogy lehetne megvalósítani. Megegyeztünk 
Klárafalva, Ferencszállás, Maroslele polgármestereivel, hogy együtt beadjuk a 
színpadvásárlásra vonatkozó pályázatot, lakosságarányosan hozzájárulnak a színpad 
önrészéhez. Nagy Lırinc, ha összegyőjtötte az árajánlatokat, akkor leülünk és segítenek 
kiválasztani. Megegyeztünk abban, hogy Kiszombor igényelné a pénzt, nettó 5 millió Ft-ot. 
Rendezvény szervezésére nettó 2,5 millió Ft-ra pályázhatnánk, ehhez Nagy Lırincnek össze 
kellene állítania a rendezvényt, amelyen lovas programok is lennének.  
 
Szirbik Imre képviselı: Maroslele hogy tudott nyerni 6,5 millió Ft-ot öltözı bıvítésre?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Volt rá tervük, Kiszombornak nem. Most már be tudjuk adni, 
nettó 8 millió Ft áll rendelkezésre.  
 
Bacsa György alpolgármester: Gondolatébresztıként szeretném elmondani. Elmúlt a nyár, a 
játszótér forgalma, ahogy jön az ısz és a tél, egyre csökken. Arra gondoltam, mivel elég sok 
panasz érkezik, hogy sötétben nem gyerekek használják, tönkremennek a játékok, és például 
ott cigarettáznak. Van-e arra mód és lehetıség, hogy a testület hozna egy határozatot, 
amelyben a játszótér nyitva tartását meghatározná, hogy sötétben már ne használják. A 
rendıröknek is végig kellene sétálni, és ha tartózkodik ott olyan személy, küldje el.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A másik oldalra is kellene szerelni mozgásérzékelı lámpát, esetleg 
kamerát felszerelni, rögtön elszoknak onnan.  
 
Bacsa György alpolgármester: A kamerát leszerelik.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Mivel közterületrıl van szó, ezért a közterület mőködési rendjérıl 
szóló rendelettel lehetne szabályozni, határozattal nem. A rendeletnek is annyi foganatja van, 
amennyit be lehet belıle tartatni. Ha a rendırök arra járnak, amúgy is találhatnak bizonyos 
szabálysértési tényállásra utaló jeleket, anélkül, hogy meg lenne határozva a játszótér nyitva 
tartása. Ott van nyitva tartás, ahol azután be is lehet zárni.  
 
/Bacsa György alpolgármester távozott, így a képviselı-testület 5 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
polgármesteri jelentést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 244/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármesteri jelentés elfogadása 
 
244/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. augusztus 30-i 
testületi ülés polgármesteri jelentését elfogadta. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- Pedagógiai Program módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/A Pedagógiai Program, a szakértıi vélemény, a nevelıtestület jegyzıkönyve, a Szülıi 
Munkaközösség jegyzıkönyve, Diákönkormányzat jegyzıkönyv és a határozati javaslat a 
jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Pedagógiai Program módosításával folytassuk munkánkat. 
Köszöntöm Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgatót. Átadom a szót. 
 
/Bacsa György alpolgármester megérkezett, így a képviselı-testület 6 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Alsó tagozatban a tanítók nem szakrendszer szerint 
tanítanak, felsı tagozatban mindenkinek megvan a maga a 2-3 tantárgya, ettıl szakrendszerő. 
Minisztérium munkatársai ebben a néhány esztendıben azt mondták, hogy úgy hatékony az 
oktatás, ha nem szakrendszerő módszerrel tanítanak. Az 5-6. osztályban a pedagógusok az 
óráik egy bizonyos részében így tanítottak, mely rotációsan elıször az 5. évfolyamon, azután 
a többi évfolyamon is bevezetésre került. A mostani szakértık azt mondják, nem ez a 
megváltó módszer, így ugyanilyen rotációs módszerrel ki is kell vezetni a pedagógiai 
programból. Tavaly még az 5-6., az idén már csak a 6. évfolyamon kell, utána a törvény 
értelmében nem kell nem szakrendszerően tanítani 5-6. évfolyamon. A program módosítását 
szakértı is megnézte. Ezért kellett a pedagógiai programunkat elıvenni, hogy ebbıl 
kivezessük, ez a program végén található. Az alapító okiratot azért szükséges módosítani, 
mert a törvényi szövegezés változott.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Átnéztem, láttam sárgán kiemelve az IPR-nek megfelelı 
kiegészítéseket. Azt gondolom, hogy a pedagógiai programot jóvá kell hagyni. Az alapító 
okirattal kapcsolatban láttam az elıterjesztést. Van aggályom vele, mert úgy szólt a régi 
alapító okiratban az SNI-s gyerekekre vonatkozó rész, hogy a beszédsérült és enyhén értelmi 
fogyatékos, autista gyerekek nevelését láthatjuk el. Most ebben már benne van a testi, 
érzékszervi is. Azért figyelek erre, mert abban a pillanatban, ha ez így marad, akkor 
idehozhatnak hozzánk olyan gyereket is, aki mondjuk látássérült. Ha az alapító okirat így 
marad, akkor fogadni tudjuk a gyerekeket, de a feltételeket is úgy kell tudni biztosítani. A 
régiben szőkített volt. Ha bıvítjük, magával vonja, hogy nagyon komoly testi 
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fogyatékossággal, hallásfogyatékossággal is jöhetnek az intézménybe. Nagyon sok feltételt 
kellene biztosítani hozzá az óvodában és az iskolában is.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Ez bıvítést jelent. A törvényben módosul a fogalom-
meghatározás. A jogszabály rendelkezése került át. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: A régiben az óvoda részére kiemeltünk egy szőkebb 
részt. A pedagógiai programban is kötelezı kidolgozni az SNI-s gyerekekre vonatkozó 
pedagógiai nevelési részt. Csak kifejezetten azt a részét emeltem be, ami országosan 
meghatározott módszertani dolog, az enyhén értelmi fogyatékos, beszédsérült gyermekeket 
fogadjuk. Láttam, hogy a szöveg módosult, de ha lehet, maradjon az óvoda esetében, és ezt 
javaslom az iskolára vonatkozóan is, hogy enyhén beszéd és enyhén értelmi fogyatékos 
gyermekek nevelése, oktatása. Szőkíteném, eddig is szőkítve volt. A szakértıi bizottságok 
kiintegrálhatnak olyan gyerekeket is, akiket nem tudunk ellátni. Ha kiintegrálnak, annak 
megvannak a szigorú feltételei, hogy azokat a gyerekeket milyen ellátásban köteles az 
intézmény ellátni. 
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Budapesti konferencián hallottuk, hogy a törvény 
szövegezése változni fog, akkor az elıadó azt mondta, hogy az egyszerősítés a cél. A 
szövegezést nem olvasta fel, csak a figyelmünket hívta fel, hogy változni fog.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Pedagógiai Programmal kapcsolatban kérdés, észrevétel, 
vélemény? Aki elfogadja a program módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 245/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása 
 
245/2011.(VIII. 30.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dózsa 
György Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása tárgyú elıterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenntartói feladatkörében 
eljárva a melléklet szerinti tartalommal a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadta a Dózsa György 
Általános Iskola Pedagógiai Programját. 
 

A Dózsa György Általános Iskola Pedagógia Programja a határozat mellékletét képezi. 
 

A határozatról értesül:  

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 
- Irattár 
 
 
- Alapító okiratok módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
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/Az elıterjesztés és a határozati javaslatok a jegyzıkönyv 5. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az alapító okiratok módosításával folytassuk munkánkat.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az eddigiekben is „enyhítve” volt, a még most hatályos 
jogszabályban is tágabb a megfogalmazás. Az óvodánál mi kerülne ki? 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: A „testi” és „érzékszervi” szó kerülne ki és „enyhén 
értelmi”-re egészülne ki. Az iskolánál az „érzékszervi” kerülne ki, és „enyhén értelmi” lenne 
benne a meghatározás.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért az iskola alapító okiratának módosításával és az 
elhangzott módosításokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 246/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Dózsa György Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
 
246/2011.(VIII. 30.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az alapító 
okiratok 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 852012-1, valamint a 
852022-1 szakfeladatok tekintetében az alábbiakra módosul: 
 
„852012-1 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
 - testi, enyhén értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 

fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével, a megismerı funkciók vagy a 

viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı gyermekek nappali rendszerő 

általános iskolai nevelése, oktatása” 
 
„852022-1 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
 - testi, enyhén értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 

fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével, a megismerı funkciók vagy a 

viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı gyermekek nappali rendszerő 

általános iskolai nevelése, oktatása” 
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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. 
 
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 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért az óvoda alapító okiratának módosításával és az 
elhangzott módosításokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 247/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása 
 
247/2011.(VIII. 30.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az alapító 
okiratok 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 Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda (6775 
Kiszombor, József A. u. 19.) 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 851012-1 szakfeladat 
tekintetében az alábbiakra módosul: 
 
„851012-1 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása 
 - enyhén értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének 
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tartós és súlyos rendellenességével, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 

fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı gyermekek óvodai nevelése” 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) alapító okiratát 
egységes szerkezetben a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg. Az 
egységes szerkezető alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
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 Dél-alföldi Regionális Igazgatósága  
4./ Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı 
5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
6./ Irattár 
 
 
- „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázat 
elıkészítése 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlat a jegyzıkönyv 6. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése” címő pályázat elıkészítése. Döntött arról a képviselı-testület, hogy beadjuk ezt a 
pályázatot, de ez több elıkészítést igényel. Hiába van tervünk, a megvalósíthatósági 
tanulmányokat el kell készíteni. Tárgyaltunk tervezı úrral, mert ha mással készíttetjük, akkor 
a tervezı költségeit ki kell fizetni, mivel ez szellemi termék. Sokkal nagyobb összegő 
árajánlatot adott, 588.500,- Ft + Áfa összegre tudtuk lealkudni. Megvalósíthatósági tanulmány 
nélkül nem tudjuk beadni a pályázatot. A pályázat földmedrő árkokat enged leginkább, ahol 
engedi a zártat, az esetleg a fıtéri rész, de nagyon alá kell támasztani, mert nem akarják azt, 
hogy fıtér-felújításokat csináljanak ilyen jogcímen, mert volt rá példa. A Vályogos-tótól 
indulna, mivel az a befogadó, Óbébai utca, valamennyi a Kör és a Nagyszentmiklósi utcán és 
a Szegedi utcában a fıtéri részt csinálnánk meg. Vélemény?  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A határozati javaslatot ki lehetne egészíteni azzal, hogy 
felhatalmazza a képviselı-testület a polgármestert a szerzıdés aláírására.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal és az 
elhangzott kiegészítéssel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 248/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázat 
elıkészítése 
 
248/2011.(VIII. 30.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Helyi és 
térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázat elıkészítése tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a VÍZÖV Mérnöki 
Kft.-t (6721 Szeged, Szilágyi u. 2. képviseli: Andó György ügyvezetı) a „Helyi és térségi 
jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázathoz kapcsolódó egyszerősített 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével 588.500,- Ft + Áfa összegért. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a megkötendı szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- VÍZÖV Mérnöki Kft. 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Vízjogi létesítési engedély módosításának ügye 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 7. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı döntési javaslat a vízjogi létesítési engedély 
módosításának ügye. Ha nem hosszabbítatjuk meg az engedélyt, az egész tervezést elörıl kell 
kezdeni. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze.. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 249/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Vízjogi létesítési engedély módosításának ügye 
 
249/2011.(VIII. 30.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a vízjogi 
létesítési engedély módosításának ügye tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Helyi és térségi 
jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázat benyújtásához szükséges vízjogi 
létesítési engedély hatályának meghosszabbításához - az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 48672-3-25/2011. számú 
hiánypótlásra felszólító végzésére tekintettel - a 100.200,- Ft igazgatási szolgáltatási díj 
összegét biztosítja az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
3. Napirend 
Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti 
Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2011. évi költségvetése I. 
félévi teljesítésének értékelése. 
Elıadók: Szegvári Ernıné Szabóné Tamás Julianna  Kiss Gézáné  

    polgármester       közgazd. csop.vez.         mb. EESZI vezetı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a 
Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és 
Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2011. évi 
költségvetése I. félévi teljesítésének értékelése. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a 
társulás 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítésének értékelésével, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 250/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot 
Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2011. évi költségvetése I. félévi 
teljesítésének értékelése 
 
250/2011.(VIII. 30.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
alábbiak szerint a Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális 
Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó 
társulása 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítésének értékelését: 
 
I. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
Intézményi finanszírozás 6.826 7.431 3.524   47,4 
Bevétel összesen:  6.826 7.431 3.524   47,4 
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Kiadási elıirányzat és teljesítése 
adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyi jellegő kiadás 4.621 4.766 2.427   50,9 
2. Munkaadót terhelı jár. 1.226 1.226 593   48,4 
3. Dologi kiadás 979 1.439 504   35,0 
Kiadás összesen:  6.826 7.431 3.524   47,4 
 
Létszámadatok: 

 Teljes munkaidıben foglalkoztatott  2 fı 
 Részmunkaidıben foglalkoztatott  1 fı 
 
II. Nappali szociális ellátás 
 
Bevételi elıirányzat és teljesítés 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Intézményi ellátás díja 0    
2. Intézményfinanszírozás 5.440 5.451 2.031   37,3 
Bevétel összesen:  5.440 5.451 2.031   37,3 
 
Kiadási elıirányzat és teljesítése 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyi jellegő kiadás 3.245 3.254 1.266   38,9 
2. Munkaadót terhelı jár. 876 876 330   37,6 
3. Dologi kiadás 1.319 1.319 434   32,9 
Kiadás összesen:  5.440 5.451 2.031   37,3 
 
Létszámadatok: 

 Teljes munkaidıben foglalkoztatott  1 fı 
 Részmunkaidıben foglalkoztatott  1 fı 
 
A határozatról értesül: 

- Jani János polgármester, Ferencszállás  
- Fekete József polgármester, Klárafalva 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
4. Napirend 
Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulása 2011. évi költségvetése I. félévi 
teljesítésének értékelése. 
Elıadók: Szegvári Ernıné Szabóné Tamás Julianna  Börcsökné Balázs Márta 
     polgármester       közgazd. csop.vez.          óvodavezetı 
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/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak 
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulása 2011. évi 
költségvetése I. félévi teljesítésének értékelése. Aki egyetért az óvodai társulás 2011. évi 
költségvetése I. félévi teljesítésének értékelésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 251/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2011. évi költségvetése I. 
félévi teljesítésének értékelése 
 
251/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
alábbiak szerint Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2011. évi költségvetése I. 
félévi teljesítésének értékelését: 
 
Ferencszállási Tagintézmény 
 

Bevételi elıirányzat és teljesítés 
adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Normatív áll. támogatás 4.053 4.076 2.114   51,9 
2. Térítési díj 246 246 157   63,8 
3. Pénzeszköz átvétel önkormányzat 2.046 2.046 1.023   50.0 
4. Pénzeszköz átvétel kistérség 1.471 1.471 736   50.0 
Bevételek összesen:  7.816 7.816 4.030   51,6 
       
Kiadási elıirányzat és teljesítés 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyes juttatás 3.938 3.956 2.081   52,6 
2. Munkaadót terhelı jár. 1.048 1.053 527   50.0 
3. Dologi kiadás 870 870 507   58,3 
Óvodai kiadás összesen:  5856 5.879 3.115   53,0 
 

Intézményi étkezés 
adatok ezer forintban 

1. Dologi kiadás 1.960 1.960 1.035   52,8 
Kiadások mindösszesen: 7.816 7.839 4.150   52,9 
 
Klárafalva Tagintézmény 
 

Bevételi elıirányzat és teljesítés 
adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Normatív áll. támogatás 2.079 2.101 1.095   52,1 
2. Térítési díj 316 316 151   47,8 
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3. Pénzeszköz átvétel önkormányzat 3.561 3.561 1.780   50.0 
4. Pénzeszköz átvétel kistérség 812 812 406   50.0 
Bevételek összesen:  6.768 6.790 3.432   50,5 
 

Kiadási elıirányzat és teljesítés 
adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyes juttatás 3.882 3.899 2.007   51,5 
2. Munkaadót terhelı jár. 1.031 1.036 512   49,4 
3. Dologi kiadás 771 771 254   32,9 
Óvodai kiadás összesen:  5.684 5.706 2.773   48,6 
 

Intézményi étkezés 
adatok ezer forintban 

1. Dologi kiadás 1.084 1.084 582   53,7 
Kiadások mindösszesen: 6.768 6.790 3.355   49,4 
 
A határozatról értesül: 

- Jani János polgármester Ferencszállás  
- Fekete József polgármester Klárafalva 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
5. Napirend 
Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Községek Önkormányzatainak Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulása 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítésének értékelése. 
Elıadók: Szegvári Ernıné  Szabóné Tamás Julianna Szabóné Vígh Erzsébet 

     polgármester      közgazd.csop.vez.        iskolaigazgató 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Községek 
Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása 2011. évi költségvetése I. 
félévi teljesítésének értékelése. Aki egyetért az iskola intézményfenntartó társulás 2011. évi 
költségvetése I. félévi teljesítésének értékelésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 252/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulása 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítésének értékelése 
 
252/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
alábbiak szerint Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatai által fenntartott 
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Általános Iskola Intézményfenntartó Társulása 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítésének 
értékelését: 
 
Bevételi elıirányzat és teljesítés 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Mőködési bevétel 3.903 3.903 1.082   27,7 
2. Intézményfinanszírozás 123.616 131.301 64.960   49,5 
Bevételek összesen (1+2):  127.519 135.204 66.042   48,8 
 
Kiadási elıirányzat és teljesítése 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyi jellegő kiadás 80.351 84.950 42.399   49,9 
2. Munkaadót terhelı jár. 21.638 22.517 10.740   47,7 
3. Dologi kiadás 25.530 27.737 12.903   46,5 
Mőködési kiadás összesen:  127.519 135.204     66.042   48,8  

 

Létszámadatok: 

 Teljes munkaidıben foglalkoztatott  36 fı 
 
A határozatról értesül: 

- Jani János polgármester, Ferencszállás  
- Fekete József polgármester, Klárafalva 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
6. Napirend 
A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítésének értékelése. 
Elıadók: Szegvári Ernıné Dr. Kárpáti Tibor Szabóné Tamás Julianna 
      polgármester        jegyzı       közgazd csop. vez. 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat, a P.Ü.V.E.B. határozata és a KCKÖNK határozata a 
jegyzıkönyv 11. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az önkormányzat 2011. évi költségvetés I. félévi 
teljesítésének értékelése. Köszöntöm Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetıt. 
Az írásos anyagot kívánja-e szóban kiegészíteni? 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Nem. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 
tájékoztatót. Kérdés, észrevétel, vélemény?  
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Börcsökné Balázs Márta képviselı, óvodavezetı: Az óvodánál nagyon magasak a főtési 
költségek, pedig nem elsınek kapcsoljuk be, nincs túlzottan melegre beállítva, ahogy az idı 
engedi, lekapcsoljuk, nem tudunk ennél jobban spórolni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Igen, az óvoda dologi kiadása nagyon magas, ezen belül a 
gáz az, ami jelentıs kiadási tétel. Ezt a Pénzügyi Bizottság is észrevételezte, hogy ez mibıl 
adódik. Abban bízunk, hogy az elsı nagy kifizetések az elsı félévben történnek, az ısziek és 
a decemberi át fognak csúszni a következı évre. Majd figyeljük folyamatosan, hogy mi a 
lehetıség, illetve gondolkodni kell abban, hogy ha vannak szabad pénzeszközök személyi 
juttatáson, bárhol, akkor erre át kell csoportosítani. Ami kötelezıen kifizetendı az óvoda 
esetében az a minıségi munkavégzéséért járó összeg, azt ki kell meríteni, de föléje nem lehet 
menni. Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Bacsa György alpolgármester: A tájékoztatóból is látszik, hogy egyre kevesebb az 
embereknek a pénze, mert a helyi adók esetén több százalékkal kevesebb a teljesítés, mint az 
elızı évben.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az adóbehajtást meg kell erısíteni, mert ha nem jön be 
megfelelı bevétel, a kiadások is veszélybe kerülnek. Nagy problémát okozott évvégén, hogy 
volt olyan adózó, aki feltöltés jogcímen fizetett be iparőzési adót, amit nem kellett volna. Úgy 
vettük, hogy azért tette meg, mert olyanok az árbevételei, és ezt vissza kellett fizetni. A másik 
évet ezek alapján tervezzük, mert nem gondoljuk, hogy rosszul tölti fel. Most még 
egyensúlyban van a költségvetés. Egyéb kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
a tájékoztatót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 253/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetése elsı 
félévi teljesítésérıl 
 
253/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 
többször módosított 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi 
költségvetésének I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Bevételek 

adatok ezer forintban 
Eredeti elıirányzat 629.129 
Módosított elıirányzat 772.429 
Teljesítés 340.554 
Teljesítés (%) 44,1 
 
Kiadás 

adatok ezer forintban 
Eredeti elıirányzat 629.129 
Módosított elıirányzat 772.429 
Teljesítés 319.397 
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Teljesítés (%) 41,35 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
2. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- A Csongrád Megyei Közgyőlés Elnökének megkeresése a Temesvár-Szeged vasútvonal 
helyreállításával kapcsolatban  
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester           jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a megkeresés a jegyzıkönyv 12. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Csongrád Megyei Közgyőlés Elnökének megkeresése a 
Temesvár-Szeged vasútvonal helyreállításával kapcsolatban. Áthidaló kölcsönt kérnének az 
önkormányzatoktól, hogy ezt a projektet végig tudják vinni.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Két alternatíva van: vagy azt mondja a testület, hogy nincs rá 
fedezete, vagy felkéri a polgármestert tárgyalásra, hogy pontosítsák, mi alapján, mennyi 
összeget kérnének. Lakosság- vagy területarányosan, milyen mutatók alapján, illetve a többi 
érintett önkormányzat, akit megkerestek, jó volna tudni, hogy milyen döntést hoztak. 
Beszéltem az ügyintézıvel, méltányossági kérelmet nyújtottak be, kértem, hogy ha az anyag 
kiosztásáig változás történik, jelezze, ez nem történt meg. Elsı körben a polgármestereket 
keresték meg, hogy szerintük a testület támogatja-e.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ebben Kiszombor nem is érintett.  
 
Balázs Zoltán képviselı: 2005-ben Dr. Balogh Tamás úr készített egy hatalmas tervet, két 
féle verzióval: Isztambul - Fiume, a másik Konstance – Fiume. A második közlekedési 
korridornak a része lenne a Szeged – Temesvár közötti rész. Nem is értem, miért emeli ki 
külön, hogy ha ez uniós pályázatban benne van. Temes és Csongrád megye külön kiemel egy 
szakaszt, hogy csináljanak egy hatástanulmányt. 2025-ig 8 nagy közlekedési korridort 
szeretnének létrehozni Nyugat- és Közép-Európa között, ebben benne van közút-, víz- és 
vasúthálózatnak a fejlesztése. Rengeteg pályázat, és tanulmány készült már, ez még egy plusz 
lenne.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megelılegezést kérnek, ha nyer a pályázat, visszafizetik.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Az Uniónak, ha nagyon kell ez a vasúti pálya, akkor majd az Unió 
megelılegezi, vagy megcsinálja. Nem támogatom a megkeresést.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a megkeresést nem tudjuk 
támogatni, mivel az önkormányzatnak nincsenek szabad pénzeszközei, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
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A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 254/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Csongrád Megyei Közgyőlés Elnökének megkeresése a Temesvár-Szeged 
vasútvonal helyreállításával kapcsolatban 
 
254/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Csongrád 
Megyei Közgyőlés Elnökének megkeresése a Temesvár-Szeged vasútvonal helyreállításával 
kapcsolatban tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Temesvár-Szeged 
vasútvonal helyreállítását fontos célkitőzésnek tartja, azonban szabad pénzeszközök 
hiányában anyagi támogatás nyújtásával a projekt elıfinanszírozásában nincs lehetısége részt 
vállalni. 
 
A határozatról értesül:  

- Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyőlés Elnöke 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- İrsparancsnoki kinevezés véleményezése 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester           jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a megkeresés a jegyzıkönyv 13. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: İrsparancsnoki kinevezés véleményezése. Egyetértési joga 
van a képviselı-testületnek. A megbízott ırsparancsnokot már ismeri a képviselı-testület. Aki 
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 255/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: İrsparancsnoki kinevezés véleményezése 
 
255/2011.(VIII. 30.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
ırsparancsnoki kinevezés véleményezése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rendırségrıl szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési joga alapján egyetért 
azzal, hogy a Kiszombori Rendırırs ırsparancsnoki tisztségére Mózes János r. százados 
kerüljön 2011. október 1. napjával kinevezésre. 
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A határozatról értesül: 

- Palicz András r. alezredes, rendırségi fıtanácsos,  
  a Makói Rendırkapitányság kapitányságvezetıje 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester           jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a rendelet-tervezet, az elızetes hatásvizsgálati lap és az indokolás a jegyzıkönyv 14. 
számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
rendelet módosítása a következı elıterjesztés. Kérem jegyzı urat, tájékoztassa a képviselı-
testületet.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az írásos elıterjesztésben részletesen fel vannak sorolva az 
indokok. Röviden annyi, hogy két fı szempont alapján szükséges felülvizsgálni a rendeletet. 
Az egyik szempontrendszer a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása, illetve az abban 
leírtak alapján. A másik a központi jogszabály, a szociális törvénynek a módosítása, ami 
szeptember 1-tıl lép hatályba. Leginkább a lakásfenntartási támogatás rendszerét érinti. A 
híradásokból már biztosan mindenki értesült arról, hogy a gázártámogatás megszőnik, és a 
normatív lakásfenntartási támogatás részét fogja képezni. Módosulnak a jogosultsági 
jövedelemhatárok, illetve megszőnik az, hogy a költséghányadot figyelembe kell venni. A 
normatív lakásfenntartási támogatás szabályai nem érintik a helyi rendeletet, mivel azt 
központi jogszabály, a szociális törvény szabályozza. Annyival hatással van az 
önkormányzatra, illetve a rendeletalkotás folyamán figyelembeveendı körülményekre, hogy 
jelentısen ki fog bıvülni elıreláthatólag a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak 
köre és mellé kell rakni a 10 %-ot az önkormányzatoknak. Ha helyi lakásfenntartási 
támogatásnak a megváltozó szabályait meg kívánja állapítani, akkor nyilván erre figyelemmel 
kell lennie. A helyi lakásfenntartási támogatást kétféleképpen lehet szabályozni. Az egyik, 
hogy a normatív mellé egy körnek plusz támogatást ad, a másik, hogy egy külön helyi 
lakásfenntartási támogatást határoz meg, meghatározott jövedelemhatárok között, ami 250 %-
nál nagyobb kell legyen. Az elıterjesztésben a hatásvizsgálatai lapon is fel van tüntetve, hogy 
a költségvetési, illetve a szociális szempontokat is figyelembe véve az elıterjesztés úgy 
készült el, hogy a helyi lakásfenntartási támogatásra a rendelet-tervezet alapján azok a 
személyek legyenek jogosultak, akik tényleg igazán rászorultak. Igen le van szőkítve ez a 
személyi kör. A mostani rendszer szerint sem volt a helyi lakásfenntartási támogatásra 
jogosultak köre széles. A Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-
tervezetet annak megfelelıen, ahogy elkészült. Mind a normatív, mind a helyi lakásfenntartási 
támogatás megállapítása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Bacsa György alpolgármester: Most is vannak, akik lakásfenntartási támogatást kapnak, egy 
évre van megállapítva. Szeptember 1. napjával felül kell vizsgálni a korábban elbírált 
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kérelmeket? Vagy csak a szeptember 1. után benyújtott kérelmekre vonatkozik ez az új 
jövedelemhatár?  
 
Furujás Józsefné szociális igazgatási ügyintézı: Aki 41.250,- Ft-os jövedelemhatárba 
belefért, az a 71.000,- Ft-ba is bele fog férni. Újra nem kell felülvizsgálni, amikor lejár, újként 
jelentkeznek, addig azt az összeget kapják, ami meg lett állapítva.  
 
Bacsa György alpolgármester: Nagy jövedelemhatár-emelkedés történt. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Valójában az ügyfélkör nıni fog, de a támogatási összeg, ha a 
gázártámogatással összevonjuk, nem fog nıni, inkább csökkeni. Más dolog, hogy a 
gázártámogatásra való jogosultságot eddig a jegyzı igazolta, mellette volt lakásfenntartási 
támogatás, most ez a bizottság hatáskörében lesz és össze lesz vonva.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kevesebb lesz az összege valószínősíthetıen ezzel a 
rendszerrel, mint amit most gázártámogatásként havonta realizálni tudott. Ez nehezebb 
helyzet lesz a lakos szempontjából.  
 
Bacsa György alpolgármester: Egy lakásra csak egy kérelmet lehet benyújtani? Nem lehet 
úgy, hogy három család van bejelentkezve egy ingatlanba, és mind igényli?  
 
Furujás Józsefné szociális igazgatási ügyintızı: Lakásfenntartási támogatás esetében a 
háztartást nézzük. Ha a háztartás hivatalosan meg van osztva, akkor a számlák is meg vannak 
osztva, külön víz- és gázóra van. Vagy például közös tulajdon, de megosztott lakásként 
használják. Viszont, ha egy légteret főtenek, egy lakásnak a villanyszámláját egy számlán 
fizetik, akkor az közös háztartás ebbıl a szempontból. Nem családot nézünk, hanem 
háztartást.  
 
Bacsa György alpolgármester: Médiákban elhangzott, hogy minden ilyen támogatáshoz 
jövedelemigazolás is szükséges. Találkoztunk már nem egy-két olyan esettel, mivel falun 
élünk, hogy nem valós a jövedelemigazolás. Úgy hallottam, hogy megkönnyítik annyiban, 
hogyha nem valósnak ítéli meg az önkormányzat a jövedelemigazolást, akkor az APEH-nak 
kell átadni és kivizsgálja, hogy jogos vagy nem jogos. 
 
Furujás Józsefné szociális igazgatási ügyintézı: A rendeletben van vélelmezés lehetısége. A 
vagyonnyilatkozat az egyik. Vagyonnyilatkozatot kell tenni, amiben második ingatlan, föld, 
autó tulajdonrészét kell feltüntetni, van egy összeghatár, ami fölött jövedelemnek számít. 
Például egy autó esetében 455.000,- Ft a határérték, ami fölött már vagyonnak minısül. 
APEH-rıl nem tudok. A bizonyítás az önkormányzatnál van, például környezettanulmánnyal.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem fog jogvesztıvé válni, ha valaki nem adja be a kérelmét 
szeptemberben gázártámogatásra. Folyamatosan lehet beadni a kérelmeket. A régieket nem 
kell felülvizsgálni, ebbıl rengeteg probléma fog származni, mert aki eddig kapta a 
lakásfenntartási támogatást, mellette még kaphatott gázártámogatást is augusztus 31-ig. Ez 
kiesik, becsapva érzi majd magát, mert ez az összeg jár neki a gázártámogatás nélkül. Nem 
elınyös a lakosság számára, negatívan fogja a lakosság anyagi helyzetét érinteni. Egyéb 
kérdés, észrevétel? Aki egyetért a szociális rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal megalkotta 15/2011. rendeletét. 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
15/2011.(VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

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

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. §  
 
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet 
(továbbiakban: R.) 3. § (11) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

„(11) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltak tekintetében – 

hivatalos tudomásszerzés, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján – kétség merül fel, 

fel lehet hívni a kérelmezıt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló 

vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a 

fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelem 50 %-át, a 

jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhetı.”  
 

2. § 

 
Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(2) Az önkormányzat önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a 

személynek, 

a) akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 255 %-át és 

b) vagyonnal a háztartásba bejelentett lakcímmel rendelkezık egyike sem 

rendelkezik.” 

 
3. § 

 
Az R. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

(1) „Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 

az ellátásra való jogosultság elsı napján vagy az aktív korúak ellátására való jogosultság 

megállapítását követıen – családi körülményei vagy egészségi állapota miatt - a (2) 

bekezdésben szereplı feltételnek megfelel.”  
 

4. § 
 

Ez a rendelet a 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 

5. § 
 
Hatályát veszti az R. 

a) 2. § (1) bekezdése, 
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b) 2. § (2) bekezdésében szereplı „az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen” 
szövegrész, 

c) 2. § (3) bekezdése, 
d) 3. § (3)-(6) bekezdése, valamint a (19) bekezdés a) pont negyedik francia bekezdése, 
e) 6. § (4) bekezdése, 
f) 7. § (6) bekezdés második francia bekezdése, 
g) 7/A. § (2) bekezdésében az „és az Szt. 35. § (1) bekezdése alóli mentesítési” 

szövegrész, 
h) 9. § (1) bekezdése, 
i) 12. § (8) bekezdés f) pontja. 

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

 
 
/Szekeres Krisztián képviselı távozott, így a képviselı-testület 5 fıvel folytatja munkáját./ 
 
- Mágika Trade 2011 Kft. kérelme 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester           jegyzı 
 
/A kérelem a jegyzıkönyv 15. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Közterület foglalási engedélyt szeretne kérni a Boszorkány 
cukrászda. Polgármesteri hatáskörben van, de ki szeretném kérni a testület véleményét. A 
rendeletben meg van határozva a díja: 150,- Ft + Áfa/m2/hó. A kérelme 2. pontjában a Szent 
István tér 1. szám alatt 20 m2-es büfékocsi elhelyezésére kér engedélyt. Erre úgy gondolom, a 
polgármesternek nem kellene közterület használati engedélyt kiadni. Javaslat, vélemény? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Oda ne tegyen büfékocsit.  
 
Bacsa György alpolgármester: A fıtéren ne legyen elhelyezve büfékocsi.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a fıtéren ne legyen büfékocsi 
elhelyezve, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 256/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Mágika Trade 2011 Kft. kérelme 
 
256/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Mágika Trade 
2011 Kft. kérelme tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mágika Trade 2011 Kft.-
nek (6775 Kiszombor, Zöldfa u. 8.) az üzlet elıtt 60 m2 nagyságú kerthelyiség létesítésére 
vonatkozóan a terület tulajdonosa jogosult engedélyt adni, amennyiben a tulajdoni lap szerint 
a kerthelyiség területe közterület, úgy a közterület használat rendjérıl szóló 3/2005. (I.25.) 
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KKÖT rendelet 3.§ (1) bekezdés alapján a polgármester gyakorolja az engedélyezéssel 
kapcsolatos hatáskört.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mágika Trade 2011 Kft.-
nek (6775 Kiszombor, Zöldfa u. 8.) a Szent István tér 1. szám alatt büfékocsi elhelyezését - 
figyelemmel a közterület használat rendjérıl szóló 3/2005. (I.25.) KKÖT rendelet 
rendelkezéseire, továbbá Kiszombor Község Településrendezési Tervérıl és a Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 19/2002. (XI.26.) KKÖT rendeletben foglaltakra - a védett építési 
örökség és a településkép megırzése érdekében nem támogatja.  
 
A határozatról értesül: 

- Mágika Trade 2011 Kft. 6775 Kiszombor, Zöldfa u. 8. 
  Képviseli: Rádai Zoltán 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
/Szekeres Krisztián képviselı megérkezett, így a képviselı-testület 6 fıvel folytatja munkáját./ 
 
- Hosszú idıtartamú közfoglalkoztatásra pályázat benyújtása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester           jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 16. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Hosszú idıtartamú közfoglalkoztatásra pályázat benyújtása a 
következı elıterjesztés. Beadtuk a pályázatot, szeptember 1-tıl november 30-ig, 2 fı 
intézményben dolgozna, 3 fınek járdalapot kellene lerakni, átereszeket javítani. 70 %-tól 100 
%-ig terjedı a támogatás mértéke, 80 %-ot támogatnak esetünkben. Azért 80 %-os a 
támogatás, mert kevesebbet kell kifizetniük, miután csökkent a közmunkások bére. Az önerı 
mértéke változni fog, mivel kevesebb összeg illeti meg a dolgozókat, illetve 70 % helyett 80 
%-ot ad meg a munkaügyi központ. November végéig kértük, utána téli közmunka-program 
van. Teljesen felesleges december hónapra közfoglalkoztatást szervezni, tartalommal nem 
tudjuk feltölteni. A téli közmunka januártól fog kezdıdni, mert december végéig lesznek 
közmunkásaink. A polgármesteri jelentésben említettem, hogy lesz egy közmunka-program, 
ahol értékteremtést szeretnének fı célként kitőzni, erre állítottunk össze pályázatot. 
Járdajavítás lenne a Kiss Menyhért utcában, Kör utcának egy szakaszán, márciustól 
szeretnénk kezdeni. Ez még csak projektötletként került be. Kérdés, vélemény, javaslat? Aki 
egyetért a pályázat benyújtásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 257/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Hosszú idıtartamú közfoglalkoztatásra pályázat benyújtása 
 
257/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a hosszú 
idıtartamú közfoglalkoztatásra pályázat benyújtása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségéhez 5 fı (2011. 
szeptember 1. napjától 2011. november 30-ig) hosszú idıtartamú közfoglalkoztatására. 
 
A pályázat célja: 2011. szeptember 1. napjától 2011. november 30. napjáig 5 fı hosszú 
idıtartamú közfoglalkoztatott alkalmazása napi 6 órás munkaidıben az önkormányzat 
kötelezıen ellátandó, illetve önként vállalt a lakosságot vagy települést érintı feladatok 
ellátására. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat benyújtására. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázati önrész összegét – 
167.016,- Ft-ot - az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék 
(diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Rónay-kúria fıbejárati gyalogos híd felújítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester           jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a mőszaki leírás a jegyzıkönyv 17. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Rónay-kúria fıbejárati gyalogos híd felújítása. Kiküldtük a 
terveket, amit Sipos György elkészített. Amikor elıször még javításokról beszélgettünk, Rácz 
Ferenc is megtekintette, részt vett volna benne. Elvittük több helyre a terveket és kértünk 
árajánlatokat. Rácz Ferenc nem tudja vállalni. Kószó János sem tudja vállalni, mivel 
nyugdíjba vonult, így nem számlaképes. Mihály Zoltán segíteni szeretett volna, elment a Váll-
Ker Kft.-hez, hozta az árajánlatot, ami 807.120,- Ft + Áfa a fémszerkezetre vonatkozóan. 
Kértünk árajánlatot a tölgypallóra és a hozzá tartozó faszerkezetekre. A tervek alapján 
vasszerkezető lenne az alja, ami tartja a fákat, az oldalkorlát szintén fémpálcákból lenne és 
azon egy tölgybıl készült könyöklı. Hegedős Mihály is behozta az árajánlatát, a munkadíjjal 
együtt 700.000,- Ft-ot tesz ki a famunka. Mihály Zoltán a Faszilánk Bt.-tıl hozott árajánlatot 
382.475,- Ft-ról adták, de ebben a könyöklı sincs benne. Úgy gondolom, hogy ebben döntést 
nem tud hozni a képviselı-testület, esetleg annyit, hogy egyetért a gyalogos híd felújítási 
munkáival. Kakuja Jánoshoz is elvittük a terveket, telefonált, nem tudja vállalni. Asztalost 
szerintem fogunk tudni még találni, tudunk árajánlatot kérni a famunkára. Azt kérném a 
testülettıl, javasoljanak lakatosmestert, aki el tudná a munkát végezni.  
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Szirbik Imre képviselı: ALZÓ Bt.-t javaslom, makói cég.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Horváth Zoltán már adott árajánlatot, de az még nem a tervek 
alapján készült. Szőcs Gábor nem kíván beadni árajánlatot.  
 
Szirbik Imre képviselı: Sákovits Józseftıl is lehetne kérni árajánlatot. 
 
/Gazsi Gábor képviselı megérkezett, így a képviselı-testület 7 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Sipos Györgyöt még meg fogom keresni, hogy milyen egyéb 
megoldások lehetnek. Kértem az üzemeltetıtıl, hogy zárja le azt a részt. Aki egyetért a 
gyalogos híd felújítási munkálataival, valamint további árajánlatok beszerzésével, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 258/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Rónay-kúria fıbejárati gyalogos híd felújítása 
 
258/2011.(VIII. 30.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Rónay-kúria 
fıbejárati gyalogos híd felújítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az önkormányzat 
tulajdonát képezı, Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti Rónay-kúria fıbejárati gyalogos híd 
felújítási munkálataival. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Szegvári Ernıné 
polgármestert, hogy a meglévı árajánlaton felül kérjen több vállalkozótól árajánlatot a 
felújítási munkák elvégzésével kapcsolatban és ismertesse azokat a Képviselı-testület soron 
következı ülésén. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Temetıi hangosítás 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester           jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Temetıi hangosítás. Megkeresett Varga Attila plébános és 
azt szeretné, ha hármas körben: a kiszombori temetkezési vállalkozó, a plébánia és az 
önkormányzat megvásárolná a hangosításhoz szükséges eszközöket. Egy dobozba kerülne 
bele, a temetkezési vállalkozónál lenne tárolva, hiszen a legtöbb esetben a vállalkozó 
mőködik közre a temetéseknél. Használhatnák, ha más temet. Ehhez kérné a segítségünket. 
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Az önkormányzat venne meg 2 db hangfalat, ami kb. 40.000,- Ft, itt lenne leltárban. 
Vélemény, javaslat?  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Mennyi a fıösszeg?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kb. 120.000,- Ft.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Jó ötlet, hogy vásároljuk meg, de mindenképpen le kell fektetni, ha 
nem a kiszombori vállalkozó temet, akkor is legyen átadva. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Háromoldalú megállapodást kellene csinálni.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: 40.000,- Ft-ért vesz az önkormányzat 2 db hangfalat. Milyen 
háromoldalú megállapodás?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Amit a másik két fél vesz, engedjék, hogy minden temetés 
esetében biztosítani, használatba lehessen adni. Aki egyetért azzal, hogy 40.000,- Ft-ot 
biztosítsunk 2 db hangfal megvásárlására, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta 259/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Temetıi hangosítás 
 
259/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a temetıi 
hangosítás tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a színvonalasabb 
temetıi szolgáltatás biztosítását célzó hangosító berendezés összeállításával, az ahhoz 
szükséges 2 db hangfal beszerzésével, ezért a hangfalak megvásárlásához 40.000,- Ft összeget 
biztosít az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a mőködési tartalékkeret terhére. 
 
A határozatról értesül: 

- Varga Attila plébános 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat zárt ülés keretében. 
 

Kmf. 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 


