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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 
2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
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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, Gazsi Gábor képviselı, Szekeres Krisztián 
képviselı, Szirbik Imre képviselı 
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Szabóné Tamás Julianna 
közgazdasági csoportvezetı, Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Meghozta a képviselı-testület a döntését, melyet ismertetek 
önökkel. Kunné Horváth Izabellát választotta a képviselı-testület az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény vezetıjének. A választásunk során szerepet játszott, hogy vannak 
olyan pályázók, akik a pályázattal kapcsolatos kiírási feltételeknek nem felelnek meg. Ez már 
esetünkben egy szőrést jelentett. Az önkormányzatnak az intézmény mőködési engedélyéhez 
szükséges a szociális szakvizsgával rendelkezı intézményvezetı. December 31-ig van erre 
engedélyünk, addig így mőködhet az intézmény. A jelöltek közül 3 pályázónak volt ilyen 
végzettsége és Kunné Horváth Izabellára esett a választásunk. Nagyon szépen köszönöm a 
pályázatokat, nagyszerő anyagokat kaptunk, köszönjük az érdeklıdést, hogy Kiszombort 
választották volna munkahelyül, sajnos csak egy pályázónak tudtuk elfogadni a pályázatát, 
egy álláslehetıségünk van. Köszönöm szépen. Kunné Horváth Izabellának gratulálok, jó 
munkát kívánok a képviselı-testület nevében és jó együttmőködést.  
 
 
2. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- A Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonya 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester           jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslatok a jegyzıkönyv 20. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti bérlakás 
bérleti jogviszonya. Kérdés, észrevétel? Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 266/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Fodor Bernadett lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése 
 
266/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Fodor 
Bernadett, mint az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti 
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bérlakás bérlıjének kérelmét, mely a Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti bérlemény 
bérleti jogviszonyának megszüntetésére vonatkozott és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Fodor Bernadett mint a 
Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti lakás bérlıje bérleti jogviszonyának 
megszüntetésérıl szóló bejelentését tudomásul veszi és az általa bérelt önkormányzati 
tulajdonú Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2011. 
augusztus 31. napjával megszünteti, egyidejőleg felhívja a bérlıt, hogy a lakást eddig az 
idıpontig ürítse ki, adja le, továbbá a lakásbérlettel összefüggésben az esetlegesen még 
felmerülı bérleti díj és közüzemi díjak hátralékát rendezze.  
 
A határozatról értesül:  

- Fodor Bernadett Kiszombor, Szent István tér 3/c. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a lakás meghirdetésével, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 267/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Pályázati felhívás a Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti bérlakás bérbeadására 
 
267/2011.(VIII. 30.) KNÖT. h 
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú, 
Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti, 53 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú 
bérlakás további hasznosítására, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 29.) KKÖT rendeletben (a 
továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján pályázat útján dönt. A lakbér mértéke a Rendelet 3. 
§ és 1. számú melléklete alapján kerül megállapításra. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a pályázati felhívás 
közzétételérıl gondoskodjon.  
 
A határozatról értesül:  

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

 
 
/Szirbik Imre képviselı távozott, így a képviselı-testület 6 fıvel folytatja munkáját./ 
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- Gramling Kornélné földfelajánlása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester           jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok, a beadvány, a térképvázlat és a tulajdoni lap a jegyzıkönyv 
21. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Gramling Kornélné földfelajánlása. Vélemény, javaslat? 
 
Bacsa György alpolgármester: Nem javaslom az elfogadását. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Egyéb javaslat? Aki egyetért az „A” határozati javaslatban 
foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 268/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Gramling Kornélné földfelajánlása 
 
268/2011.(VIII. 30.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Gramling 
Kornélné földfelajánlás iránti beadványát és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megköszöni Gramling 
Kornélnének, hogy felajánlotta az Önkormányzatnak a Kiszombor, zártkert 4519 hrsz-ú 
földterületet, azonban a tulajdonjog megszerzésének lehetıségével nem kíván élni. 
 
A határozatról értesül: 

- Gramling Kornélné  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat zárt üléssel.  
 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 
 


