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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 27. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1.Polgármesteri jelentés. 
10.00 
2. A vízügyi szervezet (Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat) tájékoztatója 
Kiszombor nagyközség területén végzett tevékenységérıl. 
3. Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjérıl, a 
település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról.  
4. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
Zárt ülés 
14.00 
5. Döntési javaslatok.  
- Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti bérlakás bérbeadása. 



TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
273/2011.  Napirend elfogadása       5. 
 
274/2011.  Kereszt helyreállítása      9. 
 
275/2011.  Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat  

tájékoztatója       13. 
 
276/2011.  Polgármesteri jelentés elfogadása    14. 
 
277/2011.  Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének  

állapotáról, a közterületek rendjérıl, a település  
környezetének alakításában aktuális önkormányzati  
és lakossági feladatokról     17. 

 
278/2011.  Közszolgáltatási szerzıdés megkötése a Kiszombor  

Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén  
keletkezı települési folyékony hulladék begyőjtésével,  
szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításával  
kapcsolatban       18. 

 
279/2011.  Pályázati kiírás kéményseprı-ipari közszolgáltatás  

ellátására       19. 
 
280/2011.  A Makói Kistérség Környezetvédelmi Programja és  
   Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálata  21. 
 
281/2011.  A Makói kistérség közoktatási feladat-ellátási,  

intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési terve  
2011-2017. évre      23. 

 
282/2011.  Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásáról  23. 
 
283/2011.  Rónay-kúria fıbejárati gyalogos híd felújítása  24. 
 
284/2011.  Sportcsarnok felújítási munkálatainak költségei  25. 
 
285/2011.  LEADER pályázat beadása rendezvényszervezés  

támogatására       27. 
 
286/2011.  LEADER pályázat beadása rendezvényszervezés  

támogatására – Bikini együttes meghívása   28. 
 
287/2011.  LEADER pályázat beadása színpad beszerzésre  29. 
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288/2011.  Sportcsarnok parketta felújítása    30. 
 
289/2011.  Móricz Zs. u. 4. szám alatti iskola épületének tetıjavítása 31. 
 
290/2011.  Szolgálati lakás tetıszerkezetének javítása   33. 
 
291/2011.  2012. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási  

Ösztöndíjpályázat      34. 
 
292/2011.  Földbérleti díj megállapítása     35. 
 
293/2011.  Nagy Gyula bérlı kérelme     35. 
 
294/2011.  A Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti épületben lévı 

üzlethelyiség pályázati eljárás keretében bérbeadás útján  
történı hasznosítása      36. 

 
295/2011.  „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás  

fejlesztése” címő pályázat benyújtása   37. 
 
296/2011.  Sporttelep illemhelyének megépítéséhez kapcsolódó  

pályázat benyújtása      38. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 27. 
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, Krasznai Attila Szeged és 
Környéke Vízgazdálkodási Társulat elnöke, Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı, Nagy 
Lırinc mővelıdésszervezı, Süli János mőszaki ügyintézı, Csanádi Ferencné szociális 
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 7 igen szavazattal meghozta 273/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
273/2011.(IX. 27.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. szeptember 27-i 
soros nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1.Polgármesteri jelentés. 
10.00 
2. A vízügyi szervezet (Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat) tájékoztatója 
Kiszombor nagyközség területén végzett tevékenységérıl. 
3. Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjérıl, a 
település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról.  
4. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
Zárt ülés 
14.00 
5. Döntési javaslatok.  
- Kiszombor, Szent István tér 3/c. szám alatti bérlakás bérbeadása. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
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1. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
    polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elsı napirendi pont a polgármesteri jelentés. Ma reggel 
megnéztük a Sportcsarnok felújítását. A kivitelezı készített fényképeket a felújítás elıtti 
állapotról. Balázs Zoltán megnézte a felújítás elıtt is az épületet. Borzalmasak voltak a WC-k, 
az öltözık, kihúzott konnektorok, villanykapcsolók. Erre oda kell figyelnünk, hogy a 
javítások megtörténjenek.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Ha rendszeresen takarítva lett volna, nem így nézne ki. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem volt rendszeresen takarítva. Folyamatosan ott van a 
takarítónı, több mőszakban, mert kérik, hogy egész nap ott legyen. Ahhoz képest borzasztó, 
kifejezetten koszos volt a Sportcsarnok.  

− Augusztus 31-én a Dózsa György Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén vettem 
részt.  

− Szeptember 1-jén a helyi és a megyei cigány kisebbségi önkormányzatok képviselıi 
kerestek meg, mivel szeretnének Kiszomboron egy megyei fızıversenyt rendezni, 
ehhez kértek segítséget. Arról volt szó, hogy szeptember hónapban megvalósul, de 
utána kiderült, hogy a megye késıbb dönt a támogatásról. Várhatóan október 9-én 
kerül megrendezésre.  

− Szeptember 5-én LEADER-pályázatról tárgyaltunk a pályázatíróval a sportpálya 
ügyében. 

− Szeptember 6-án szennyvíztársulás ülésén voltam, utána Dr. Hoffman Rózsa 
közoktatási államtitkár fórumán vettünk részt többen. 

− Szeptember 9-én Makón a mikrotérségek fórumán voltam. 
− Szeptember 10-én Ferencszálláson falunapi rendezvényen vettem részt, utána 

ellátogattam a makói Hagymafesztiválra, ahol egy rövid idıt töltöttem, meghallgattam 
a miniszter úr beszédét és a hozzászólásokat. 

− Szeptember 12-én intézményvezetıi értekezletet tartottunk jegyzı úrral. 
− Szeptember 13-án jegyzı úrral Szegedre mentünk az ÁNTSZ-hez a praxisjog miatt, 

Dr. Veszelovszky Andrea fıorvos asszonyhoz. A praxisjog megilleti a közalkalmazotti 
jogviszonyban lévı orvost is, aki 2000-ben közalkalmazottként már ki volt nevezve, 
ellátási körzetben. Jogosult a praxisjogra és annak eladására. Valamikor régen 
fokozatosan kiléptek a háziorvosok, illetve a fogorvosok a vállalkozói szférába és 
abban az esetben senki nem vitatja azt, hogy ha valaki nyugdíjba vonulna, vagy 
elmenne a faluból, akkor eladhatja a praxisát. A közalkalmazottra is vonatkozik ez a 
szabály. Dr. Szınyi Magdolna közalkalmazott fogorvosként van alkalmazva, számára 
ugyanúgy adott a praxisjog, annak az eladása megilleti, ha lesz rá vevı.  

 
Bacsa György alpolgármester: Ha vállalkozó orvos eladja a praxisát, aki megveszi az is 
vállalkozó orvos, az ismét eladhatja? Ha Szınyi doktornınek valaki megveszi a praxisát, 
kötelezıen ki kell, hogy menjen vállalkozásba, vagy marad közalkalmazott, és utána ismét 
eladhatja ugyanúgy a praxisát?  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Ez egy személyhez főzıdı vagyoni értékő jog, ami mögött, illetve 
mellette elég sok dolog van még. Az önkormányzatnak van egy feladata arra nézve, hogy el 
kell láttatnia a fogorvosi tevékenységet, illetve van egy körzete is, amit be kell tölteni egy 
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orvossal. Az ÁNTSZ engedélyt ad, az önkormányzatnak szerzıdést kell kötnie az orvossal ez 
az egyik oldala. A másik a közalkalmazotti alkalmazás, ha eladja bárkinek a praxist az 
önkormányzat nem köteles erre közalkalmazotti státuszt fenntartani, ezzel le lehet zárni ezt a 
részét. Jogilag nem kizárt, de döntéseken függ ennek realizálódása. 
 
Bacsa György alpolgármester: Praxisjog szinten semmi különbség nincs a vállalkozó orvos, 
illetve a közalkalmazotti orvos között? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Nincs, viszont a piac szabályozza az eladását. Mert végülis mit 
vesz meg az, aki megvesz egy praxisjogot? A rendelı, a felszerelés az önkormányzaté. Azt 
leszámítva viszont a vagyoni értékő jog, hogy itt rendelhessen, személyhez kötıdik.  
 
Bacsa György alpolgármester: A háziorvosaink egy része minimálbéren dolgozik, nagyon 
rossz a bevételük. Gondolom a közalkalmazott orvos a minimálbér felett keres. Nem hiszem, 
hogy lenne olyan ember, aki kimegy vállalkozásba fele annyi jövedelemért. Amikor 
lényegében minden ugyanaz, mert az önkormányzat köteles biztosítani a rendelıt és az 
eszközöket. Egy vállalkozó orvosnak még a közüzemi díjakat is meg kell fizetnie. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A két jog elválik a közalkalmazotti és a praxis. A 
közalkalmazottat a késıbbiekben megilleti a praxisjog abban az esetben, ha megveszi. 
Elıállhat olyan eset is, hogy valaki megveszi a praxisjogot, és közalkalmazottként dolgozik, 
akkor megilletné a továbbiakban.  

− Szeptember 13-án délután a Sportcsarnok mőszaki átadásán vettem részt, késıbb 
állampolgársági esküt tartottunk a hivatal tanácstermében.  

− Szeptember 14-én délután Makón Fejlesztési Tanács majd Többcélú Társulás ülésén, 
azt követıen Ivóvízminıség-javító Társulás ülésén voltam. 

− Szeptember 14-én a szeméttelep rekultivációjának ügyében kerestek meg a beszállítási 
útvonalak miatt. 2012. január-februárban kezdıdne a munka, 30 tonnás autókkal 
11.000 m3 földet fognak ráhordani a volt szeméttelepre, a DÉLÚT Kft. lesz a 
kivitelezı. Több kivitelezı van, több csomagot közbeszereztettek. A Makói és az 
Óbébai utcán mozoghatnak, Szegedi utcára nem mehetnek be. Kértem, hogy vegyenek 
fel a házakról képfelvételt, mert ez a cégnek is biztonságot jelentene a késıbbi 
esetleges kártérítési ügyekben. 

− Szeptember 16-án Maroslelén a falunapi rendezvény megnyitójára mentem, 16 órakor 
a kiszombori temetı ravatalozójánál búcsúztattuk díszpolgárunkat, Nagy-György 
Jánost. 

− Szeptember 18-án helytörténeti konferencia volt.  
− Szeptember 19-én Faragó Györgynét köszöntöttük a 90. születésnapja alkalmából 

jegyzı úrral. Délután a HPV védıoltással kapcsolatban tárgyaltunk. Idén a 
gyógyszertáron keresztül vásárolva olcsóbb a beszerzése, mert az állam támogatja, így 
kedvezményes áron juthatunk a védıoltásokhoz. Decemberben ki kell fizetni, 
leszállítják az oltóanyagot, de miután csúsznak az egyéb kötelezı védıoltások, ezért 
csak januárban lehet beadni, így addig a gyógyszertárban lesz tárolva.  

− Szeptember 20-án garanciális bejárások voltak: a Helytörténeti Győjteménynél, orvosi 
rendelıkben, iskolákban, Polgármesteri Hivatalban. Ezt követıen Szuda György 
tervezıvel, Szirbik Imrével és Gábor Vilmossal tárgyaltunk a sporttelep illemhelyének 
építésével kapcsolatban. Délután színpad beszerzésrıl és típusokról Dr. Martonosi 
Györggyel, Fekete Józseffel és Nagy Lırinccel tartottunk megbeszélést, hogy milyen 
színpad kerüljön beszerzésre. 



 8 

− Szeptember 21-én gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésén voltam. Rengeteg gond 
és probléma van sajnos. Megállapítottuk Börcsökné Balázs Mártával egy beszélgetés 
kapcsán, hogy valahogy fel kellene rázni a családokat. Lehet, a családok évének 
kellene nyilvánítani egy évünket a költségvetés ismeretében, mert odajutottunk, hogy 
sok esetben a szülık nem is tudják, hogy mi a kötelességük, egy háziasszonynak mi a 
feladata. Meg kellene tanítani ıket apró életvezetési, fızési és gazdálkodási 
ismeretekre. Ebben valahol elıre kellene lépni a képviselı-testület segítségével, de 
együttmőködve az óvodával, iskolával, védınıi szolgálattal, közmővelıdési 
intézményekkel és mindenkivel. Borzalmas a mai környezete ezeknek a gyerekeknek. 
Nem tudom, hogy jó-e ma gyereknek lenni. Van, akinek jó vagy annak már lehet túl 
jó, de vannak sajnos olyan családok is elég szép számmal, hogy nem tudom mit kaphat 
a szülıi házban a gyerek.  

− Szeptember 22-én Mihály Zoltánnal, Szabóné Vígh Erzsébettel, Börcsökné Balázs 
Mártával és a Rónay-kúria szakácsnıjével az étkeztetés színvonaláról beszélgettünk. 
Rossz a minıség, össze kellene szedjék magukat. Pénteken bementem az iskolába és 
25-25 l ebéd kimaradt a déli étkeztetésbıl. Arra hivatkoztak, hogy Casio futás miatt a 
menzások hamarabb elmentek. Az adagszám 234 és ennek 1/3-a marad bent, ami 80 
gyereket jelent. Délután átmentem az óvodába, mert készítjük elı a konyha 
melegvizes kazánjának korszerősítését. Az óvodában 3 db 20 l-es vödör volt tele 
kenyérrel. Egyszer van egy nagy szegénység, gyerekéhezés, mellette van egy óriási, 
kimondhatatlanul durva pazarlás nálunk. Az adagokat kellene módosítani, le kell ülni 
a vállalkozóval, hogy adjon kisebbet vagy süttessen kisebb adagokat. Minıséget 
adjon, nem baj, ha kevesebb, de legyen fogyasztható és jó. Az a baj, hogy sok esetben 
nem is felel meg az elvárásoknak. Szerintem túl vannak terhelve a szakácsok, 
háromféle ételválaszték van, leves csak kettı, és még a frissensültek. Gondolom, 
túlságosan elnagyolják, összekapkodják az ételt és ezért ez a végeredménye. A másik, 
hogy mi a maradék. Szóltam, mert nagyon rossz gyakorlatot láttam megvalósulni az 
iskolában, a tanárok viszik el az ételmaradékot. Ezt nem lehet csinálni, leállítottam, 
nem azért mert a tanároknak nem akarunk segítséget nyújtani. Nem lehet elvinni az 
ételmaradékot, mert szeretnénk azt is látni, hogy mibıl mi marad ki. Lássa a 
vállalkozó is, hogy fızött ennyit, azután többet visz vissza, mint amit kivitt.  

− Szeptember 24-én Szent Gellért püspök tiszteletére Csanádon misén voltunk Balázs 
Zoltán képviselı úrral, Várszegi Asztrid pannonhalmi fıapát misézett, nagyon szép 
volt a szertartás. 

− Szeptember 23-án a szennyvíztársulás ülésén voltam. Új közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni Kiszomboron, Maroslelén és Földeákon. Makó esetében, ha a hiánypótlás 
megtörténik, lehet sikeres az eljárás. A szennyvíztisztító bıvítésére a STRABAG 
MML nyerte a pályázatot. Most a finanszírozás fog problémát okozni. Nem adott be 
egy bank sem finanszírozásra pályázatot, egy vitte el. Jelen volt az országgyőlési 
képviselıasszony és kértük, hogy ebben nyújtson segítséget. A lakossági önerı 
hiányokban már lépett.  

− Szeptember 26-án Takarékszövetkezetben voltam, érdeklıdtem, hogy a Sportkör 
elektromos beruházását tudnák-e finanszírozni. Csináltak már másik településsel is 
ilyen szerzıdést, meg fogjuk majd beszélni.  

 
Szegvári Ernıné polgármester: A Honismereti Kör köszöni a nyári rendezvényekhez adott 
segítségünket, Endrész Erzsébet írt egy nagyon szép köszönılevelet. A Honismereti Kör 
téglát kérne a Móricz utca végén, magánterületen lévı kereszt helyreállításához. Van tégla az 
önkormányzat tulajdonában, javaslom, hogy biztosítsunk a kereszt rendbehozatalához. Aki 
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egyetért 30 db kismérető tégla biztosításával a kereszt helyreállításához, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 274/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kereszt helyreállítása 
 
274/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiszombor, Móricz Zs. u. 
54. szám alatti ingatlan területén lévı keresztnek a Kiss Mária Honismereti Kör 
szervezésében történı helyreállításához 30 db - önkormányzati ingatlanok bontásából 
származó – kismérető téglát biztosít. 
 
A határozatról értesül:  

- Kiss Mária Honismereti Kör – Endrész Erzsébet elnök 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Bejelentést tettek a Móricz utcai iskola melletti parkoló 
miatt, azt állítja a tulajdonos, hogy azért rogyott meg a hátsó fala az épületének, mert odafolyt 
a parkolóból a víz. A parkoló 3-4 m-re van, illetve elkerítettük kerítéssel is, hogy a gyerekekre 
ne dıljön rá a fal. Az építésügyi hatósághoz és bírósághoz tud fordulni panaszával. A Csorba-
laposi csatornához vezetı árkot, engedéllyel készítettük, erre vonatkozóan kaptunk egy 
határozatot, melyben földvédelmi járulékot 163.600,- Ft-ot, földvédelmi bírságot 490.800,- 
Ft-ot, összesen 654.400,- Ft-ot kell befizetni. Egyébként a belvízelvezetı csatorna mentes a 
földvédelmi járulék alól, ha elızetesen engedélyezték. Megfellebbeztük a határozatot a 
Földhivatalnál, 15 napunk volt rá, 15.000,- Ft-ért ezt megtehettük. Hivatkoztunk arra, hogy 
jóhiszemően vízjogi létesítési engedély birtokában csináltuk. Az ATIKÖVIFE-nek fel kellett 
volna függesztenie az eljárást, amíg nincs kivonva a nádas mővelési ág alól, ez nem történt 
meg. Ellenırizték az iskola TRFC-s pályázatát, amibıl a parkettázást valósítottuk meg a nagy 
felújítás elıtt, mindent rendben találtak.  
 
 
2. Napirend  
A vízügyi szervezet (Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat) tájékoztatója 
Kiszombor nagyközség területén végzett tevékenységérıl. 
Elıadó: Krasznai Attila elnök 
Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megérkezett Krasznai Attila elnök úr, ezért folytassuk 
munkánkat a 2. napirendi ponttal. Tisztelettel köszöntöm Krasznai Attila elnök urat. Szóbeli 
kiegészítést kíván-e tenni?  
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Krasznai Attila elnök: Tisztelt Polgármester asszony, Képviselı-testület! Nem sok 
kiegészítésem van, egy pár gondolatot szeretnék elmondani. A Vízgazdálkodási Társulatok 
sorsával kapcsolatosan örökké változások vannak, követjük ıket, igazából befolyásolni nem 
tudjuk. Azokat a feladatokat, amelyeket a Vízgazdálkodási Társulatok annak idején 
megkaptak vagy elvállaltak, nagyon jó feladatok lettek volna, de igazából a 200 évvel ezelıtti 
társulatok alakulása és a szegedi társulat újraalakulása 53 évvel ezelıtt történt. Akkor egy 
egész jó megoldás született. Találtam egy olyan határozatot Algyın, hogy az alakuló 
vízgazdálkodási társulati ülésen a küldöttgyőlés úgy fogalmazott, hogy a kezelésükben lévı 
összes csatornát minden évben ki kell takarítani. Könnyő helyzetben voltak, 43 km volt egy 
önkormányzat területén. Ekkor gondoltak arra, hogy a megelızés nagyon fontos. Ma is 
ismerik a politikusok ezt a fogalmat, de csak akkor, amikor belvízvédekezés van. Társulatunk 
a teljes területén tavaly év végén belvízvédekezéssel zárt, az új évet is úgy kezdtük és május 
12-ig tartott. Nagy örömömre szolgál, hogy e hónap 15-én az állam a teljes belvízvédekezés 
költségét kifizette. Bízunk benne, hogy ez az akarata továbbra is meglesz, sıt kaptunk még 15 
millió Ft-ot a belvízvédekezés során okozott kár megfizetésére, például a kitermelt iszap ott 
maradt, mert vége lett a belvízvédekezésnek, utána tovább nem lehetett benne csinálni 
semmit. Három nagy mőtárgyunk tönkrement, annak a helyreállítására kaptunk még ez év 
decemberig 15 millió Ft-ot, amit meg kell, hogy csináljunk. Január 1. óta a földtulajdonosok 
nem fizetnek érdekeltségi hozzájárulást. Ez egy kedvezı helyzet, illetve egy kedvezıtlen 
helyzet. Nagyon kedvezı volt a helyzetem, mert bárki jött kéréssel, amíg az érdekeltségi 
hozzájárulásból át lehetett csoportosítni Pusztamérgesrıl Szegedre vagy Kiszomborra, saját 
hatáskörben megtehettem, ma ezt nem tehetem meg. Van egy szerzıdés, amit egyik oldalon a 
miniszter úr, másik oldalon a társulat ír alá, vannak még alattunk aláírók, de ettıl eltérni csak 
szerzıdésmódosítással lehet. Van még plusz lehetıség a közmunka-program kapcsán, 75 
embert foglalkoztatunk. Kisebb gondokat meg lehet vele oldani, van egy mikrobusz, amit 
szintén a közmunka-programban kaptunk, béreljük, és 9 fıvel tudunk mozogni a társulat 
területén kisebb munkák elvégzésére. Pillanatnyilag a 21 önkormányzatból 8 önkormányzat 
területén vannak a közmunkások foglalkoztatva. Leadtuk a jövı évi igényünket az idei 65-tel 
szemben 120 fıre. Azért mondtam az elıbb, hogy 75-en vagyunk, mert január 17-tıl 
december 31-ig az átlagos létszámunk 65 lehet. Januárban és februárban nagyon kevesen 
voltak, most 75 ember van pillanatnyilag közmunkásként az alkalmazásunkban a 20 fı 
alkalmazott mellett. Most tanuljuk igazából, hogy a közmunkásokat hogy tudjuk 
foglalkoztatni. Van nagyon sok elınye, inkább azt javaslom, csak az elınyérıl beszéljünk, 
mert akkor, amikor a közmunka-programban a vízgazdálkodási társulat eszközöket, gépeket 
tud vásárolni és ezek a gépek a vízgazdálkodási társulat tulajdonában maradnak, bármikor 
késıbb hozzáértı embereket lehet alkalmazni, addig nem szabad azzal foglalkozni, hogy meg 
nem térített olyan költségek vannak, ami felmerült a közmunkások foglalkoztatásával. Ha 
belegondolunk, hogy 6 millió Ft értékő eszközt fog a vízgazdálkodási társulat vásárolni, a 
társulat elkölt 1 millió Ft-ot az irányításra és egyébre, amire nem kap fedezetet, akkor is 5 
millió Ft-ot nyer. Az idei tanulság alapján jövıre hatékonyan fogunk tudni dolgozni. Ebben az 
évben Kiszomboron közmunkásokat nem foglalkoztatunk. Kiszomboron ebben az évben a PD 
1-es csatorna tisztítására, felújítására kapott a társulat pénzt. Most pillanatnyilag a gally 
feldarálása folyik, ma reggel kezdtük meg és ezzel készen is leszünk. Szivattyútelep 
karbantartás Rétaljai- és Gizella-telepi, ami érintheti a kiszombori önkormányzat területét, 
azokon a felújításokat, tisztításokat elvégezzük. Ebben az évben ezen kívül semmilyen egyéb 
dolgot nem végzünk. Úgy gondolom, hogy a jövı év elıkészítése során közmunkásként az 
önkormányzat területén legalább 10-15 embert szeretnék foglalkoztatni. Igazából az a jó 
megoldás, ha 8 órában lehet ıket foglalkoztatni, mert az 5 órás foglalkoztatás nem ér semmit 
se. Úgy néz ki, hogy a vízgazdálkodási társulatoknak megmarad a 8 órás foglalkoztatási 
lehetısége, legfeljebb a munkabér összege lesz meghatározott, de ez rajtunk kívül álló dolgon 
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fog megvalósulni. A vízgazdálkodási társulatok megmaradnak-e a jelenlegi helyen vagy 
megyünk a belügyminisztérium alá, mert a közfoglalkoztatottakat oda akarják átirányítani? 
Úgy néz ki, hogy a vízügyi igazgatóság is odakerül. Ha ez megoldódik, akkor tulajdonképpen 
a vízgazdálkodási társulat jövıre is meglesz. A fenntartási költség úgy tőnik, ugyanaz az 
összeg marad, 4,6 milliárd Ft, ebbıl nem tudjuk, mennyit kapunk, mert az idén a 
társulatoknak 3,9 milliárd Ft került kiosztásra. Ha megkapjuk a 70 millió Ft körüli összeget, 
amit az idén, akkor azt mondom, nem lehetünk elégedettek, de tudomásul vesszük. Úgy 
gondolom, hogy a vízgazdálkodási társulat a lehetıségeinek megfelelıen elvégezte a munkát. 
Biztos lehetne jobban végezni, a rendelkezésünkre álló pénzt elköltöttük, készülünk a belvízre 
a szivattyútelepeink karbantartásával. A kiszombori önkormányzattal közösen megnyert 
pályázatunkra a közbeszerzési felhívást három meghívottnak elküldtük, ebben az évben 13 
millió Ft körüli értékben munkát kell végeznünk, ez az önerı, amit a vízgazdálkodási társulat 
megkapott a minisztériumtól. Ezt az idén mindenféleképpen el kell költeni. A támogatási 
összeg jövıre is felhasználható, azzal nincsen ilyen jellegő gondunk. Az önerıt célzottan 
kaptuk, ha átmegyünk egy másik minisztériumhoz, nem biztos, hogy átvihetı a következı 
évre, nem engedhetı meg, hogy egy fillér is megmaradjon ebbıl az összegbıl. Ennyit 
szerettem volna elmondani és kérem a segítséget, hogy a jövı évben mely csatornákkal 
foglalkozzunk, a fenntartásban ötleteket kérek, hogy ebbıl mennyi valósul meg, az nem 
rajtunk fog múlni. A belterülethez csatlakozó külterületi csatornák tisztítását nagyobb részben 
biztos a közmunkásokkal tudjuk megoldani. Köszönöm szépen.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük. Képviselı-testületé a lehetıség. Kérdés, 
észrevétel, vélemény?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Közmunka-programban helyi közmunkásokat fognak alkalmazni? 
Mennyi ideig tart a foglalkoztatás?  
 
Krasznai Attila elnök: Jelen pillanatban az önkormányzatoknál foglalkoztatott közmunkások 
a helyi önkormányzat területén dolgoznak, így Mórahalmon, Algyın, Sándorfalván, 
Tiszaszigeten, Újszentivánon, Zákányszéken, Szegeden. Egy 9 fıs brigádunk van, akiket 
mozgatni tudunk, jövıre több ilyen brigádot szeretnénk foglalkoztatni. Ebben az évben január 
17-tıl december 31-ig foglalkoztattunk, december 31-én mindenkinek megszőnik a 
munkaviszonya, elképzelésem szerint 10-15 napig munkanélküliek lesznek, utána ismét 
foglalkoztatni lehet ezeket a személyeket. A szervezés ment, jelen pillanatban 4.500 fıt 
foglalkoztatnak a vízgazdálkodási társulatok közmunkában, jövıre ezt meg szeretnék 
duplázni.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Finanszírozása a közmunka-programnak? 
 
Krasznai Attila elnök: A munkabért és járulékokat 100 %-ig támogatják. 10 %-ot önerıbıl 
kellene a vízgazdálkodási társulatnak hozzátenni, de erre az önerıre a minisztérium megadta a 
támogatást, miután a társulatnak nincs bevétele az érdekeltségi hozzájárulásból. 90 %-ot a 
munkaügyi központ, 10 %-ot a minisztérium ad. Meghatározottakra költhetı el az állami 
támogatás, ezért kell elıre egyeztetni, hogy jövıre mit határozunk meg. Van egy elképzelés, a 
múlt héten hallottuk, hogy talán jövıre a munkabér és járulékok összegének 50 %-át adják 
mellé járulékos költségként. Ezt munkásszállításra, munkavédelemre, szerszámvásárlásra 
lehetne költeni, az idén nem kaptunk ennyit. Ha ez igaz lesz, akkor a közmunkások 
mozgatásától kezdve, gépbeszerzésig jobban meg tudunk mindent oldani.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Jövıre több közmunka-program indul és biztos látták a 
képviselık, a közterületek rendjérıl szóló elıterjesztésbe beleszerkesztettünk két pályázatot, 
ami járdajavítást, illetve a Kiss Menyhért és Kör utca suvadó csatornájának rendbetételét 
jelentené, valamint 8 fı alkalmazásával az önkormányzat tulajdonában lévı és a társulat 
kezelésében lévı csatornákat tennénk rendbe, amit korábban a társulattal leegyeztettünk. Ezek 
nem azok a csatornák, amit most pályázatból felújít a társulat. Nagyon köszönöm, hogy 
azonnal segítettek, mert a munkaügyi központ szoros határidıkkel kéri a pályázatokat és 
ebben lépnünk kellett. Az önkormányzat az egyik pályázatban 8 fı, a másikban 13 fı 
foglalkoztatására pályázik. Majd látjuk, hogy a közmunkások száma hogyan alakul és hogy 
tudjuk feltölteni a létszámokat. Általában az a problémánk, hogy a munkanélküliek között sok 
a nı. Ezeknél a munkáknál nıket nem nagyon tudunk alkalmazni. Az új rendszer 
kiszámíthatóbb? A feladatokat talán kiegyensúlyozottabban, tervszerőbben lehet végezni? 
Jobb lett a helyzet vagy rosszabb?  
 
Krasznai Attila elnök: A helyzet kicsit összetett, vagy önként befizették az érdekeltségi 
hozzájárulást vagy a behajtási költséggel együtt kellett megfizetniük a földtulajdonosoknak. A 
felhasználással egyszerőbb volt a helyzet, mert a társulati küldöttgyőlés meghatározta, hogy 
mennyi összeget költünk fenntartásra, üzemeltetésre. Soha nem határozta meg, hogy 
Kiszomborra mennyi pénzt költhetünk. Így egy kicsit szabadabb volt a felhasználási 
lehetıségem, pillanatnyilag nincs szabadságom. Amikor tavasszal össze kell állítani szintén 5 
perc alatt, mert közlik, hogy kapunk 74 millió Ft-ot, de holnap este 9-ig fel kell érnie Pestre az 
összeállításnak, ha nem készülık fel elıre, akkor ebbıl egy kapkodottan összeállított anyag 
lesz. Igazából tudjuk, hogy mit kellene csinálni, mert a 600 km csatorna, ha csak egyszer 
végig kell kaszálni, 220 millió Ft, ilyet nem lehet. Ki kell válogatni, hogy tavaly erre 
dolgoztunk, az idén erre dolgozunk, ilyen alapon. Ezt szeretném most egy kicsit megelızni 
azzal, hogy a küldöttgyőlésen és mindenhol, ahol tudunk beszélgetni, segítséget kérek, ki mit 
szeretne a vízgazdálkodási társulattal megcsináltatni, mert akkor azt elıre vesszük, és annak 
megfelelıen tudjuk összeállítani. A nagyobbik feladat és a látványosabb munka a 
közmunkások által elvégzett feladat lesz. Van lehetıségünk mővezetı felvételére, akinek több 
fizetés jár, nem kell beállnia dolgozni. Vannak olyan vízügyes szakemberek, akik ma is 
nálunk közmunkások, jövıre mővezetıként kell figyelembe venni ıket és akkor 
tulajdonképpen a munkavégzés mennyisége, minısége javítható az idei évhez képest.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nagyon fontos a Csorba-laposi és a Kerek-tói csatorna. 
Hallottam, hogy nem mindegy, mikor történik a csatornákban a nádvágás. Tavasszal már 
megcsináltuk és most csinálhatjuk újra. Mikor kellene? 
 
Krasznai Attila elnök: Évente kétszer. A megoldás a következı: ilyenkor azért kell 
megcsinálni, ha jön a tavaszi belvíz, le tudjon folyni, aztán ha elment a tavaszi belvíz, a 
növényzet visszanı, év végén megint jön a belvíz, ismét ki kellene takarítani vagy kellene a 
vegyszeres gyomirtás és akkor a csatornából ki lehetne irtani 2-3-4-5 év alatt a nádat és 
mindent. Tavaly végeztünk vegyszeres gyomirtást, most garanciában megcsinálják még 
egyszer, de még vagy kétszer meg kellene csinálni ahhoz, hogy abból a nád és minden 
kimenjen. Igazából a vegyszeres gyomirtással ki tudnánk tisztítani, utána évente letakarítjuk, 
már javul a helyzet, sokkal kisebb ráfordítással tudnánk a munkát elvégezni. Ma egy náderdıt 
kell kiirtani, jövıre ismét a náderdıt, de ha legyomírtozzuk, már könnyebb kitakarítani. Nem 
volt a társulatunk életében, hogy egy csatornát próbaképp addig gyomírtozzunk, amíg ki nem 
írtjuk teljesen a nádat és a gazt és megnézzük, mikor nı vissza. Egyrészt azért nem, mert 
amikor a teljes foglalkoztatás volt, akkor az embereket kellett foglalkoztatni, ezért a kubikos 
dolgozott, ma nincs az emberre és másra sem pénz. Szeretném a jövı évi állami támogatásba 
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a gyomirtást is betenni, legalább 10 %-át a támogatott értéknek, 7-10 millió Ft összegben. 
Válogatni kell a csatornák között is, mert csak olyan csatornát lehet kijelölni, amely mellett el 
lehet menni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, 
köszönjük a tájékoztatót, küldeni fogjuk levélben, mely csatornák rendbetételét szeretnénk. 
Javaslom a tájékoztató elfogadását. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 275/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat tájékoztatója 
 
275/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat (Szeged, Cserzy M. u. 30/a.) Kiszombor 
nagyközség területén végzett tevékenységérıl szóló tájékoztatóját.  
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

-   Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat - Krasznai Attila elnök 
-   Szegvári Ernıné polgármester 
-   Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
-   Irattár 
 
 
1. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
    polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk a polgármesteri jelentést. Kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Próbamérést végeztünk, a kimutatandó melegvíz 
mennyiségbıl ténylegesen 1 m3 lehet naponta. Említettem, hogy a Magyar Államkincstártól 
nem igazán kaptam olyan tájékoztatást a normatívákkal kapcsolatban, mint amit reméltem, 
viszont két szülı gyermekét idıben fogják behívni, nem novemberben és decemberben, 
hanem már októberben. Úgy tőnik, hogy valami azért mégis történik. Sajátos nevelési igényő 
gyerekekrıl van szó, és akkor igényelhetjük csak a normatívát, amibıl az egyéni fejlesztı 
órákat meg lehet tartani, ha ez az októberi statisztikai jelentésnél a kezünkben van. Év elején 
tájékozódtam, és azt mondták, majd csak novemberben, decemberben fogják ıket behívni, 
akkor már a normatívát nem igényelhetnénk le.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Beszéltünk a korábbi testületi ülésen a közterületen lévı autókról. 
Csatorna utca sarkán és a Porgányi utcában is van.  
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Szegvári Ernıné polgármester: A Csatorna utcainak van rendszáma is, arra nem mondhatjuk, 
hogy elhagyott autó. Szerintem arra nincs tiltásunk, ha egy forgalmi engedéllyel rendelkezı 
autó nem állhat az utcán. Másik eset, ha a rendszámtáblát leszedik, és mint egy hulladék ott 
hagyják az utcán. 
 
Balázs Zoltán képviselı: A Maros-híd kerékpársávja ismét koszos. A határátkelıhöz vezetı 
kerékpárút a laktanyától az átkelıig nagyon rossz állapotban van.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Holnap jönnek ez ügyben, hogy mit tudunk csinálni. Újra 
kellene aszfaltozni, de csak jövıre. Mozog a föld alatta, azért reped. Perelni lehet a 
kivitelezıt, mert a régi földfeltöltéssel van a baj. Elkészült a helyreállítási terv, nagyon nagy 
összeg lett. 7 millió Ft van garanciaként, amibıl esetleg helyre lehet hozni a nyomvonalat.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Azok a házak, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, például a 
Kör utcán egymás mellet, mit lehet velük kezdeni? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kötelezı bontás van elrendelve, illetve az egyik esetben 
helyre kell állítani. Kiadta az építésügyi hatóság a határozatát, melyet ellenıriz, hogy meddig 
jutottak el. Az egyik házban nem kötötték ki az áramot, köteleztük, hogy köttesse ki. Van-e 
még kérdés? Aki elfogadja a polgármesteri jelentést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 276/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármesteri jelentés elfogadása 
 
276/2011.(IX. 27.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. szeptember 27-i 
testületi ülés polgármesteri jelentését elfogadta. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
3. Napirend 
Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjérıl, 
a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági 
feladatokról. 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Süli János 
      polgármester    ügyintézı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı napirend a tájékoztató Kiszombor nagyközség 
környezetének állapotáról, a közterületek rendjérıl, a település környezetének alakításában 
aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról. Kollégáim elkészítették az ezzel 
kapcsolatos anyagot. A jövı évi elképzelésekrıl is írtunk benne a közmunka-program 
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kapcsán, mert a makói kistérség mintatérség lesz, és nagyon gyorsan be kellett adjuk a 
pályázatot. Az egyikben járdaépítés, járdajavítás lesz benne, a másik részben a Kiss Menyhért 
és Kör utcának a suvadó szakasza, valamint szeretnénk a külterületi csatornákat is tisztítani, 
beleírtuk még a mélyebb belterületi csatornák tisztítását is. Lesznek átereszjavítások és -
cserék is. Reméljük nyertes lesz a pályázat. A makói kistérség keretében pályázunk a 
csatornatisztításra, mert gépet is szeretne beszerezni a kistérség ebbıl a pénzbıl, ami segítené 
ezt a munkát, mert kézi erıvel sok mindent meg lehet csinálni, de a gépi munka nagyon jó 
volna ehhez. Kértem, hogy a tájékoztatóba ez is kerüljön bele. Mivel a kollégáimnak nincs 
szóbeli kiegészítése, a Képviselı-testületé a lehetıség. Kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat?  
 
Szirbik Imre képviselı: Valamilyen nagyobb főnyírót nem tudunk beszerezni, amivel fel 
lehetne gyorsítani a munkát?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ami szerepet játszik ebben, hogy az utóbbi években már a 
nık a főnyírókkal dolgoznak, mert nincs annyi férfi munkaerınk. A másik, ha így marad a 
közmunka-program, hogy 2 havonta van váltás, akkor nem tudunk olyan embert ráültetni, aki 
kellı figyelemmel, szakértelemmel mőködtetné a gépet. Azt hiszem, 2 hónapos dolgozói 
váltással, akár legyen 6 hónapos, ehhez olyan ember kell, aki ért is hozzá, tudja mit csinál, 
ráadásul a fıtéri területeken jön-megy. A közmunka-programban azért valamilyen szinten 
szőkülnek is a lehetıségek, bár most a makói mintatérségben bıvülnek, de ezek a bıvülések 
speciális feladatokra terjednek ki, ezek azok, amelyek nem engedik meg számunkra, hogy 
vásároljunk ilyen gépet, ez az emberi, a másik a pénzügyi oldala. Most pályázatokat nem is 
látok ilyen célra kiírva.  
 
Süli János mőszaki ügyintézı: Ezt már nagyon sokszor beszéltük, körbejártuk. Ezek a gépek 
400-500.000,- Ft körül vannak, mindig azt számoltam, hogy kis gépbıl, tolósból 5-6-7 
darabot kapok egynek az árából. Az 5-6 gépbıl mindig van üzemképes, de a nagy gép 
egymaga lerobban és sajnos tapasztalva a szerviz, illetve az alkatrész utánpótlást, ha 2-3 hétig, 
1 hónapig nincs alkatrész, a gép nem megy, akkor nem tudunk csinálni semmit. Most is 3-4 
éves gépekkel dolgozunk, folyamatosan javítjuk. Vannak új gépek is, de azok félre vannak 
téve, és ha majd minden kötél szakad, akkor kerül elıvételre. Elsısorban ember-probléma, 
lassan a lengetıs főkasszákkal is odajutunk, hogy nem lesz ember, akinek a nyakába akasszuk 
a gépet, mert vagy fizikailag nem bírja, vagy olyan az ember, hogy nem lehet rábízni.  
 
Szirbik Imre képviselı: Van ráülıs főnyíró gépünk, 13 éves gép és még csak szíjat kellett 
rajta cserélni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem arra mutatnak a jelek, hogy lehessen ilyen feladatokra is 
kinevezett fix embert alkalmazni. A kertek esetében is nagyon jó, hogy tudunk alkalmazni egy 
személyt, nagyon odafigyel, minden kertésztudás nélkül, igaz 6 órában van alkalmazva, 
jövıre még nem tudjuk az alkalmazási lehetıségét.  
 
Bacsa György alpolgármester: A Haleszból lejövı vizet a Kerek-tói csatornán vezetjük le a 
Nagyszentmiklósi utca melletti csatornán. A Kerek-tói csatorna az erdıig ki van tisztítva, de 
nem az erdınél a legnagyobb a nád és a sás. Nagyon be van nıve sással a Nagyszentmiklósi 
utca melletti csatorna, ami belemegy a nagy csatornába.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Társulaté a Tisza utcától. 
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Bacsa György alpolgármester: Jó, hogy ki van tisztítva, mert a rengeteg víz az erdıben el tud 
terülni, valamennyire levezeti Haleszból a vizet. Javaslom, hogy a Társulat a 
Nagyszentmiklósi utca mellett takarítsa ki a csatornát.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Levélben kérni fogjuk. Most nem bírunk ott továbbhaladni, 
mert lejár a közmunkásaink szerzıdése. 
 
Süli János mőszaki ügyintézı: Kitakarítottuk a Csorba-laposi csatornát a volt szeszfızdétıl. 
Szeptember 30-ával 5 embernek megszőnik a munkaviszonya, és utána marad létszámban 2-3 
fı, akivel még tudok kaszáltatni. Tervünk az, amennyiben az idıjárás is kedvezı lesz, 
folytatjuk a Kerek-tói csatornát a hídtól, az erdı mélységétıl a Nagyszentmiklósi utca 
irányába, illetve a Csorba-laposit a Csipkési-csatornáig. Nagyon mély a kanális, ezért nem is 
bírtuk az oldalát lenyírni csak a medrét.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Igyekszünk ezeket a csatornákat rendben tartani, nem az 
önkormányzaté, de ettıl függetlenül ez fontos számunkra.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Nem teljesen idetartozik, de utcajelzı táblákat valamikor meg 
kellene nézni, hogyan tudnánk beszerezni. Más településeken több helyen jelzik az utcákat, 
szinte minden utca végén van egy, nekünk csak egy-két helyen van oszlop, ami jelzi. 
 
Süli János mőszaki ügyintézı: Ezt a célt szolgálná a térkép, ami kint van a bejáróknál.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Célként nem javaslom elıirányozni, mert a nagy térképeket, 
illetve utca mutatótáblákat is LEADER-pályázatból tudtuk megvalósítani. Nem tudjuk, lesz-e 
kiírva pályázat. Nem hiszem, hogy a jövı évben erre lesz lehetıségünk, pályázat esetén 
természetesen lehet róla szó.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Az anyagban láttam járdafelújítást a Nagyszentmiklósi utcán. Mi 
alapján lett meghatározva? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Betonjárdát fog jelenteni, ahol rosszabb szakaszok vannak, 
nem teljes hosszában, hanem csak a rosszabb részeket kiszedjük és bebetonozzuk. 
Körülnéztünk a faluban és a pénzügyi lehetıséghez képest határoztuk meg. Nagyon sokat 
lehetett volna mellétenni, ez nem teljes körő és nem a teljes falura van megcsinálva. Itt van 
körünkben Csanádi Ferencné, aki szociális téren a segélyekhez kapcsolódóan ellenıriz, és az 
önkormányzati rendeletben meghatározott paramétereket kéri számon a segélyezettektıl. Nem 
egy egyszerő munka, kérem, egy pár szót mondjon errıl.  
 
Csanádi Ferencné szociális ügyintézı: Nem egyszerő munka. Nagyon sok helyen határidın 
belül megoldották a problémát, így megkapták a segélyt. Egy embernél kellett elutasítani, aki 
nem ért rá a környezettanulmányra és most van folyamatban az elutasítás annál, aki nem 
végezte el határidıre a munkát. A közterületen tapasztalt problémák esetén nagyon sok helyen 
próbáltam szóbeli rábeszéléssel kérni, hogy csinálják meg, ne felszólításra. Összevetettem a 3 
évvel ezelıtti gyakorlatommal, majdnem a duplája felszólítás ment ki, ismételt felszólításból 
3 évvel ezelıttinek a másfélszerese. Hiába ment ki a felszólítás és az ismételt felszólítás is, 
ahová csak postaládába sikerült dobni, oda még egyet küldtem postán keresztül, hogy biztos 
átvegye az ingatlantulajdonos. Ez mellett 4 büntetés is ki lett szabva. Hiába küldtük ki, a 
hétvégén ellenıriztem, sehol nincs megcsinálva. Határidıt hagytam, mert voltak nagy 
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melegek, nem csinálják meg. Belterületen két helyen volt parlagfüves terület, most van egy 
harmadik, amire kiküldtük a felszólítást, ezeket általában határidın belül kitakarítják.  
 
Szirbik Imre képviselı: Benzinkútnál van egy hulladékgyőjtı, teljesen körbe van rakva 
szeméttel.  
 
Csanádi Ferencné szociális ügyintézı: Küldtük a felszólítást, visszajelezték, hogy ki a 
fenntartó, oda is elküldtük a levelet, most telik le majd a határidı.  
 
Szirbik Imre képviselı: A telepem melletti területen is hatalmas a gaz.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Másik probléma, hogy kiraknak nagy köveket az útszélére, 
ezeket a lakosokat is fel kellene szólítani, mert balesetveszélyes. Közterület, meg kell hagyni 
a menekülési útvonalat, ha valaki rendbe teszi, tudomásul kell vennie, hogy kitaposhatják. 
Kérjük, hogy menjenek a felszólítások ezekben az esetekben is. Van-e még kérdés az 
anyaggal kapcsolatban? Aki elfogadja a tájékoztatást, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 277/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek 
rendjérıl, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági 
feladatokról 
 
277/2011.(IX. 27.) KNÖT h.  

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a tájékoztató 
Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjérıl, a település 
környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról tárgyú 
elıterjesztést és a tájékoztatót elfogadta. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
Határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
4. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- A települési folyékony hulladék begyőjtésével, szállításával, elhelyezésével és 
ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdés 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a közszolgálati szerzıdés-tervezet a jegyzıkönyv 5. számú 
melléklete./ 
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Szegvári Ernıné polgármester: A települési folyékony hulladék begyőjtésével, szállításával, 
elhelyezésével és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdés tárgyú 
elıterjesztéssel folytassuk munkánkat.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A szerzıdés-tervezet a 2007-es alapján készült, nem sok eltérés 
van, annyi, hogy ez határozatlan idejő szerzıdés lenne, 9 hónapos felmondási lehetıséggel, 
mint a szilárd hulladék elszállítási szerzıdés esetében. Utólag vettem észre a 6. pontnál a 6.3-
as pont után a 6.5-ös jön, ezt javítani szükséges.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal és az 
elhangzott módosítással, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 278/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Közszolgáltatási szerzıdés megkötése a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
közigazgatási területén keletkezı települési folyékony hulladék begyőjtésével, szállításával, 
elhelyezésével és ártalmatlanításával kapcsolatban 
 
278/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a települési 
folyékony hulladék begyőjtésével, szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításával 
kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdés tárgyú elıterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tekintettel arra, hogy a 
Makó-Térségi Víziközmő Kft-ben (6900 Makó, Tinódi u. 8/A., képviseletében: Medgyesi Pál 
vezérigazgató) tagi jogosultsággal bír, így  figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésére, a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 198. § (3) bekezdésére, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 27. § (4) bekezdésére, illetve a Kbt. 
29. § (2) bekezdés h) pontjára él azon lehetıséggel, hogy Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megrendelheti a Makó-Térségi 
Víziközmő Kft-tıl a tárgyban szereplı közszolgáltatást, ezért a közszolgáltatás 
megrendelésével kapcsolatban mint Megrendelı a Makó-Térségi Víziközmő Kft-vel mint 
Szolgáltatóval határozatlan idejő közszolgáltatási szerzıdést köt. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a közszolgáltatási szerzıdésnek – a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal történı - aláírására. 
 
A közszolgáltatási szerzıdés jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Makó-Térségi Víziközmő Kft.  
  (6900 Makó, Tinódi u. 8/A., képv.: Medgyesi Pál vezérigazgató) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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- Pályázati kiírás kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 6. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Pályázati kiírás kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására. 
Kérdés, észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal a pályázat kiírásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 279/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Pályázati kiírás kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására 
 
279/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a pályázati 
kiírás kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. tv. 1. § (3) bekezdésében 
elıírtaknak megfelelıen a helyi kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános 
pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
 
A pályázati eljárás  
-tárgya: kéményseprı-ipari közszolgáltató kiválasztása 2 éves idıtartamra (2012. január 1.-
2013. december 31.) Kiszombor nagyközség közigazgatási területén 
-alkalmassági feltételek: a pályázónak meg kell felelnie a kötelezı kéményseprı-ipari 
közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM rendeletben foglalt alkalmassági feltételeknek, 
azaz: 

a) a pályázó a közszolgáltatást csak érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói 
igazolvánnyal végezheti 
b) a pályázó köteles a szolgáltatás tényleges ellátására büntetlen elıélető és szakirányú 
szakképesítéssel rendelkezı alkalmazottakat foglalkoztatni (a kéménytisztítást 
kéményseprımester vagy kéményseprı szakmunkás irányításával betanított munkás is 
végezhet) 
c) a pályázónak feladata biztonságos és szakszerő ellátásával arányban álló létszámú 
szakemberrel kell rendelkeznie 
d) a pályázónak a közszolgáltatás ellátásához telephellyel és a feladat szakszerő 
ellátásával arányban álló felszereléssel és eszközzel kell rendelkeznie 
e) a pályázó a közszolgáltatással összeférhetetlen tevékenységet nem végezhet 

Fentiek igazolása: 
a) cégkivonat vagy vállalkozói engedély másolatával 
b) a szolgáltatást Kiszombor nagyközségben ellátó személy(ek) erkölcsi bizonyítványával, 
valamint a szakképesítést igazoló okirat másolatával 
c) büntetıjogi felelısség tudatában tett nyilatkozattal, valamint a szakembergárda rövid 
ismertetésével 
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d) büntetıjogi felelısség tudatában tett nyilatkozattal, valamint a telephely 
megnevezésével és az eszközpark rövid ismertetésével 
e) büntetıjogi felelısség tudatában tett nyilatkozattal az összeférhetetlen tevékenységgel 
kapcsolatban 

- az ajánlatot a – többször módosított – a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl szóló 21/1996 (XII.30.) KKÖT rendelet 1. mellékletében meghatározott – 
nettó - díjtételekre kell megadni. A pályázónak vállalnia kell, hogy nyertessége esetén 2013. 
évben a díjváltozás mértéke az egyes díjtételek vonatkozásában nem haladhatja meg a KSH 
által közzétett fogyasztói árindex emelkedésének mértékét, azaz a jövıbeni áremelési 
szándékát a szolgáltató köteles a tárgyévet megelızı év október 31-ig beterjeszteni, a 
beterjesztés a várható infláció mértékét meghaladó áremelést nem tartalmazhat alapul véve az 
elmúlt 12 hónap fogyasztói árindex változását. 
- a pályázat beadásának határideje: 2011. november 15. (15.00 óra) 
- a pályázatok felbontása a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı 
Bizottság ülésén történik 
- a közszolgáltató kiválasztásáról a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Ellenırzı Bizottság véleményének ismeretében a Képviselı-testület dönt 2011. november 29-
ei soros ülésén a legkedvezıbb ajánlatot tevı pályázó javára. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a helyi kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázati felhívást tegye közzé 
a megyei napilapban, valamint a felhívást és a részletes pályázati feltételeket az önkormányzat 
honlapján. 
 
Határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- A Makói Kistérség Környezetvédelmi Programja és Hulladékgazdálkodási Tervének 
felülvizsgálata 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a felülvizsgálati dokumentáció a jegyzıkönyv 7. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Makói Kistérség 
Környezetvédelmi Programja és Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálata. Van állati 
hulladéktárolónk, azt tapasztaljuk, hogy nagyobb elhullott állatokat is kivisznek oda, mint 
birkát, szarvasmarhát, kivágják belılük a fülszámot, így már nem lehet beazonosítani honnan 
szállították ki. Próbáltam érdeklıdni az állatorvosoktól, nem kapunk semmiféle tájékoztatást, 
hogy kinél pusztulhatott el a jószág. Az önkormányzatnak ez éves szinten 3 millió Ft-ot fog 
jelenteni, mivel a szarvasmarha és a juh nem Vásárhelyre kerül, hanem Debrecenbe kell 
elszállítani és az ártalmatlanítási és szállítási díja nagyon drága. A legtöbb az ilyen jellegő 
elpusztult jószág, nem tudjuk ki viszi ki, nem tudjuk ırizni a telepet. Makón sem ırzik az 
állati hulladéklerakót, lepakolják a kapujába és távolabb, ha nincs már nyitva, most raktak fel 
kamerákat, ez egy kicsit visszafogja. Minden esetben az a probléma, hogy esetleg máshova 
fogja lerakni. Ha valamikor szeretnénk Makóval kötni szerzıdést, nem tudom, mennyire 
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vinnék be. Ha esetleg ez eljutna egy ilyen szintig, akkor a meglévıt meg kellene szüntetni, 
elbontani mindent, mert továbbra is odahordanák. Jelen pillanatban nem látok kiutat, hogy 
lehetne olcsóbbá tenni. Ez egy óriási teher a kiszombori önkormányzatnak. A másik, hogy 
200.000,- Ft körül tartunk a kutyabegyőjtés folyamata miatt. Óriási költségeink vannak, e 
mellett a lakossági kritikákat is folyamatosan kapjuk.  
 
Bacsa György alpolgármester: Beszélni kellene azokkal az emberekkel, akik állandóan etetik 
a fıtéren a kóbor kutyákat. Az állati hulladéklerakónál mozgásérzékelıs kamerát lehetne 
felszerelni, szerintem nagy költséget nem jelentene és talán nem vinnének ki nagytestő 
elhullott állatokat. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ha felszerelünk kamerát, akkor máshol fogják lerakni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az még nagyobb baj lenne.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Ha egyszer megszüntetjük, úgy kellene majd eljárni, mint a 
klárafalvi parkoló esetén, beszántani és árkot kialakítani. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azóta itt rakják le a szemetet. Van-e kérdés az anyaggal 
kapcsolatban? Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 280/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Makói Kistérség Környezetvédelmi Programja és Hulladékgazdálkodási Tervének 
felülvizsgálata 
 
280/2011.(IX. 27.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
2004-2010. közötti idıszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, illetve 
Hulladékgazdálkodási Terv 2011. évi felülvizsgálatát. 
 
A 2004-2010. közötti idıszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program és a 
Hulladékgazdálkodási Terv 2011. évi felülvizsgálata anyag a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Makói Kistérség Többcélú Társulása  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
- A Makói kistérség közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és 
fejlesztési terve 2011-2017. évre 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
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/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 8. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Makói kistérség közoktatási 
feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési terve 2011-2017. évre. A 
kompetenciamérésekben nem járunk az élen, biztos látták a képviselık. Van mit tenni. Az is 
látszik ebbıl, hogy a gyermeklétszámok, már a születésszámok 27-22 fı között alakulnak, 
nagyon rossz, ez gondot jelent majd az óvodában és az iskolában is. Különösen akkor, amikor 
már érezhetı, és elhangzott a múltkori tájékoztatón is, hogy a felsı tagozaton, ha nincs 
párhuzamos osztály, akkor esetleg nem lesz felsı tagozat. Van egy ilyen koncepció is az 
oktatási törvényben, de majd látjuk, mi lesz a kihirdetett törvény. Tegnap kaptunk levelet a 
makói Kálvin iskolától, az egyik listában 13 gyermek volt, akik odajárnak, a többi iskola 
adatát még nem látjuk. Kértem a kolléganımet, hogy győjtse össze ezeket a leveleket és 
nézzük meg, pontosan hányan járnak máshova, a 13 fıt is nagyon soknak találom. Mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy az iskola jól mőködjön, a tárgyi feltételeket biztosítjuk, 
ehhez most már a tudásnak, hozzáállásnak, a személyi feltételeknek kellene megjelennie. 
Tudom, a családokkal is baj van, közösen együttmőködve találjunk ki rá valami megoldást. 
Érdekelt ebben az óvoda, az iskola, a gyermekjóléti szolgálat, a pedagógus, az önkormányzat, 
a védınık, a teljes társadalom. Az iskolának nem lenne szabad megengednie, hogy 13 
gyermek ebben a listában benne legyen, meg kellene ezeket a gyerekeket itt tartani. Ezzel 
szerettem volna kiegészíteni. Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Gazsi Gábor képviselı: Szülıi beszélgetés során hallottam, hogy az alsó tagozatra még ide 
szeretné íratni gyermekét, utána még nem tudja, hogy érdemes-e. Úgy érzi, akik városi 
iskolába járnak, könnyebben veszik majd a középiskolát. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Amikor elvégeztem 1993-ban az általános iskolát 
Kiszomboron, utána a középiskolában semmi bajom nem volt egyik tantárggyal sem. 
Kislányom elsıs, eszembe nem jutott volna, pedig Makón dolgozunk mind a ketten 
feleségemmel, megtehetnénk, hogy elhordjuk másik iskolába, személy szerint nem jutott 
eszembe, hogy ebben az iskolában nem folyik olyan szintő oktatás, ami nem felelne meg. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Vannak kolléganıim Makóról, akiknek Makón 
iskolások most a gyerekeik, az egyiknek már történetesen idejár a gyermeke, össze tudja 
vetni, hasonlítani, hogy a nagyon nagyra magasztalt makói iskolákban nem tudnak úgy 
odafigyelni a gyerekekre, a tájékoztatás nem jut el a szülıkhöz, mint amennyire itt pont a kis 
létszámból, a napi kapcsolatból adódóan sokkal jobban. Azt gondolom, hogy azzal, hogy 
szabad intézményválasztás van, addig ezt bárki megteheti és lehet csak ösztönösen sejti, hogy 
az jobb, de nem tudja összehasonlítani, hogy az valóban jobb, vagy nem. Ha konkrétan 
megnézzük, a nyelvtıl kezdve minden más egyéb szolgáltatást itt helyben is megkapnak, ha 
csak a mővészeti oktatásra gondolunk. Ha a szülıknek az lenne a kérése, hogy mindenkinek a 
gyermeke balettozni szeretne, biztos vagyok benne, hogy meg lenne oldva. A 
kompetenciamérésekkel kapcsolatban kutatásokkal igazolható, hogy az eredményt nagyban 
meghatározza a szülık iskolai végzettsége is. Nyilvánvaló, ha ilyen arányt teszünk és 
megnézzük, akkor ebben lehetnek különbségek, de ebben a fejlıdési tervben más települések 
is vannak hasonló adottsággal, a kutatási eredmény nem minden esetben helytálló. Ha a 
módszert kipróbálják, ezt a fajta oktatást, mivel másfajta felkészítést igényel, lehet, hogy a 
gyerekek már könnyebben veszik az ilyen gyakorlatias feladatokat. Azt viszont még nem 
tudjuk, mi lesz a köznevelési törvényben és a kerettantervekben. 
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Szekeres Krisztián képviselı: Statisztikai adatok is közölve vannak a településeknél, 
Kiszombor területénél 57,6 km2 van feltüntetve. Szerintem ettıl nagyobb. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Láttam a tervben, rossz adat került bele, a tartalmi részre 
nincs hatással. Amennyiben nincs kérdés, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 281/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Makói kistérség közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és 
fejlesztési terve 2011-2017. évre 
 
281/2011.(IX. 27.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Makói 
Kistérség közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési terve 2011-
2017. évre (a továbbiakban: intézkedési terv) vonatkozó elıterjesztést, azt elfogadja és a 
Makói Kistérség Közoktatási Intézkedési Tervét a közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX. 
törvény 85. § (4) bekezdése figyelembe vételével a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Makói Kistérség Közoktatási Intézkedési Terve a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Makói Kistérség Többcélú Társulása  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
- Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásáról 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/A határozati javaslat a jegyzıkönyv 9. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásáról. Aki egyetért 
a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 282/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásáról 
 
282/2011.(IX. 27.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról, 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.) KKÖT. rendelete 12. § (5) 
bekezdése alapján felhatalmazást kap a polgármester az egy évnél rövidebb lejáratú, 
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forgóeszközök között kimutatott pénzügyi befektetések, forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítı értékpapír-forgalom lebonyolítására. A polgármester a döntésrıl a képviselı-
testületet a soron következı ülésen tájékoztatja. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fentiek alapján tudomásul 
veszi, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) 2011. 
augusztus 31-én lejárt 101.340.000,- Ft, valamint 2011. szeptember 21-én lejárt 8.320.000,- Ft 
össznévértékő diszkont kincstárjegybıl ismét diszkont kincstárjegyet vásárolt Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata 2011. november 9.-ei és 2012. január 11.-ei lejárattal. 
 
A határozatról értesül: 

- 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 az árajánlatok a jegyzıkönyv 10. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Rónay-kúria fıbejárati gyalogos 
híd felújítása. Kértünk újabb árajánlatot. A bontást az önkormányzat közmunkásai végeznék 
el, a festést is, az anyagot a vállalkozó adja. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért azzal, 
hogy a munka elvégzését a Miksi Bau Kft.-tıl rendeljük meg bruttó 872.500,- Ft összegért, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 283/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Rónay-kúria fıbejárati gyalogos híd felújítása 
 
283/2011.(IX. 27.) 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. 
 
A Képviselı-testület a Rónay-kúria fıbejárati gyalogos híd fa- és acélszerkezetének felújítási 
munkáinak elvégzését a Miksi Bau Kft.-tıl (6791 Szeged, Széksósi út 7. képviseli: Miksi 
István ügyvezetı) rendeli meg bruttó 872.500,- Ft összegért. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a felújítás költségét az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy 
értékesítése) keret terhére biztosítja. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Miksi Bau Kft. 6791 Szeged, Széksósi út 7. 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Sportcsarnok felújítási munkálatainak költségei 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 11. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Sportcsarnok felújítási munkálatainak költségei. A testület 
döntött abban, hogy a festék, vízszerelvény költségeit biztosítja. Tájékoztatásul elmondanám a 
Sportcsarnok felújítás költségeit: 49.393.000,- Ft volt az építési része, 4.407.932,. Ft volt az 
egyéb költség, mint közbeszerzés, mőszaki ellenır, pályázatírás, 19.766.000,- Ft önrészt 
biztosítottunk, 34.034.000,- Ft az igényelt támogatás. A vállalkozótól megrendeltük a 
pótmunkát, elvégezte, de nem tudjuk, hogy a támogatás terhére befogadja-e a pályázatkezelı 
szervezet. Javaslom a képviselı-testületnek a 488.000,- Ft-os költség biztosítását. Aki 
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 284/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Sportcsarnok felújítási munkálatainak költségei 
 
284/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Sportcsarnok 
felújítási munkálatainak költségei 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, 
melyhez 488.528,- Ft összeget biztosít anyagköltségre (festék, zár és szerelvények, 
elektromos szerelvények, vízszerelvények). 
 
A Képviselı-testülete a fenti összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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- LEADER pályázat beadása rendezvényszervezés támogatására 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 12. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: LEADER pályázat beadása rendezvényszervezés 
támogatására a következı elıterjesztés. Az elıterjesztésben két összegrıl írunk, mert várható 
az Áfa 27 %-ra történı emelkedése, 25 %-os Áfa-val fogjuk beadni a pályázatot. Nagy Lırinc 
az elıterjesztésben már javasolt együtteseket is, így idıben le lehetne szerzıdni. Átadom a 
szót Nagy Lırincnek.  
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Köszöntöm a képviselı-testület tagjait! Le van írva a 
pályázatnak a rendszere, illetve a költségvetés most már kitérve az esetleges jövıbeni 27 %-os 
Áfa-ra. Korábban is felmerült, hogy igazán nagy attrakciót illesszünk bele a programba, ha 
döntést hoz benne a testület meghatározza, hogy az egyéb rendezvényrészekre mennyi marad 
és mennyibıl szervezzük a többi részét. Fontos és kiemelt eleme a rendezvénynek a lovas 
része, olyan is szervezıdik majd. Az élı koncert a legnagyobb költséggel járó eleme, ajánlási 
sorrendet lát a képviselı-testület, amiben most kellene dönteni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Javaslat? 
 
Gazsi Gábor képviselı: Bikinit javaslom. 
 
Bacsa György alpolgármester: Bikini együttest javaslom. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szekeres Krisztiánt szeretném megkérdezni, hogy a 
pályázatot elbírálják-e jövı év július 29-ig?  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Ígéret szerint igen, de nem vagyok benne biztos, hogy sokkal 
hamarabb. Az elıbírálatot várhatóan 1,5 hónapon belül megcsináljuk, az a kérdés, hogy a 
felettes szerveink mikor fognak benne eljárni. Várhatóan fél év alatt.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Közben a színpad beszerzésben is gondolkodnunk kell, lehet, 
hogy a színpadbérlés költségét is be kellene állítani a pályázati költségvetésbe. Ha döntenek 
benne áprilisban vagy májusban, nem biztos, hogy meg tudjuk vásárolni a színpadot július 30-
ra. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Most a bírálati idıszakban nincs választási év, az elızıben ez 
8 hónapot hozzátett, fél év szerintem a bírálati idı. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Be kell írni a költségnemeket, ha nem írjuk be a 
színpadbérlés költségét, nem tudjuk majd elszámolni. Ha beírjuk, veszíthetünk, mert ha 
sikerül addig vásárolni, abból az összegbıl hozhatnánk egy fellépıt. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: 300-400.000,- Ft közötti összegbe kerülne a technika 
bérlése. Még akkor is, ha millió feletti bruttó összegő koncertet választanak, marad 2 millió Ft 
feletti összeg, azért abból mindent figyelembe véve hívható, szervezhetı annyi produkció, a 
nyári idıponttal kiegészítve, hogy 2 nap délutánját megtöltené, a szombatot és a vasárnapot is. 
Hozzátéve, hogy a helyi csoportok fellépési lehetıségével is számolva, ha nem is az összessel, 
azért vannak olyan csoportok, akik ezt fel tudnák tölteni. 
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Szegvári Ernıné polgármester: A menekülési útvonalat sem lehet kitalálni, hogyha látjuk, 
hogy nem lesz még döntés a pályázatban, akkor a rendezvényt ıszre lehetne rakni, viszont 
most a pályázatban meg kell jelölni a napot is. Ha lefoglaljuk a zenekart, akkor el vagyunk 
kötelezve. Ha megcsináljuk a rendezvényt, megvan a befogadás, elkezdhetı, elszámolható? 
 
Szekeres Krisztián képviselı: A befogadó levél még nem egyenlı a nyertes határozattal. A 
befogadó levél kézhezvételétıl meg lehet csinálni a rendezvényt, de akkor még nem biztos, 
hogy nyer a pályázat. Ha nyer a pályázat, akkor elszámolható lesz a rendezvény. A befogadó 
levelet biztos, hogy hamarabb ki fogjuk postázni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Beírjuk a költségek közé a színpadbérlés költségét? 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Azt is figyelembe kell venni, hogy szállítási idı is van, 2-4 
hét.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Írjuk be a színpadbérlés költségét, vagy ne írjuk be, hanem 
töltsünk fel mindent tartalommal, mősorral, és ha nem tudjuk megvenni a színpadot és az 
ehhez kapcsolódó fedést, akkor annak a költsége biztos, hogy pályázaton felüli plusz pénz 
lesz. Ha most beírjuk, és mégis meg tudjuk venni a színpadot, akkor vagy nem igényeljük le a 
támogatást, vagy bérlünk. 
 
Bacsa György alpolgármester: Most az a kérdés, hogy kockáztatunk-e 400.000,- Ft-ot? 
Javaslom, hogy tegyük bele a színpadbérlés költségét.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Mennyi lenne 2 napra a színpadbérlés költsége? 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Maximum 400.000,- Ft tetıvel, hangtechnikával, 
fénytechnikával. 
 
Bacsa György alpolgármester: Akkor nem 400.000,- Ft-ot kockáztatunk, mert ha van 
színpadunk, a hang- és fénytechnikát akkor is bérelni kell. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Színpadfedéssel 250-280.000,- Ft. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Javaslom, hogy a színpadbérlés költsége kerüljön bele a 
pályázatba, ha nem kell a színpad, akkor majd nem számoljuk el ezt a tételt. Aki egyetért a 
pályázat benyújtásával, a pályázat költségvetésébe kerüljön bele a színpadbérlés költsége, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 285/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: LEADER pályázat beadása rendezvényszervezés támogatására 
 
285/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a LEADER 
pályázat beadása rendezvényszervezés támogatására tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezet végrehajtásához kapcsolódó IV. intézkedéscsoportba tartozó a 
Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott „lovas turisztikai attrakciók és 
rendezvények támogatása” címő pályázati felhívásra. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert arra, hogy készítse elı a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumokat akként, hogy a rendezvény megtartásához 
szükséges színpad bérletre vonatkozó költség a pályázat költségvetésébe beépítésre kerüljön. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Dönteni kellene abban, hogy melyik együttes kerüljön 
meghívásra. Bikini együttesre már volt javaslat. Más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy a 
Bikini együttes kerüljön meghívásra, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 286/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: LEADER pályázat beadása rendezvényszervezés támogatására – Bikini együttes 
meghívása 
 
286/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a LEADER 
pályázat beadása rendezvényszervezés támogatására tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 285/2011.(IX. 27.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési 
Minisztérium, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az 
Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezet végrehajtásához kapcsolódó IV. intézkedéscsoportba tartozó a Maros-völgyi 
LEADER Egyesület által megfogalmazott „lovas turisztikai attrakciók és rendezvények 
támogatása” címő pályázati felhívásra. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy 
amennyiben fenti pályázata nyer, az ajánlott együttesek közül a 90 perces, élı nagykoncert 
fellépıjeként a Bikini együttest kívánja meghívni. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
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- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- LEADER pályázat beadása - színpad beszerzésre 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 13. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: LEADER pályázat beadása - színpad beszerzésre.  
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Ebben a pályázatban maximális összeggel, 4 település 
összefogásával a feltüntetet 8 x 6 m-es színpad technika beszerzésére pályáznánk. Szeptember 
29-ig projekt bejelentéssel a Helyi Akció Csoporthoz regisztráltatni kell a pályázatot. A 
következı testületi ülésen a konkrét költségvetést, az árajánlatok tartalmát mind a két pályázat 
esetén megismeri a képviselı-testület. Az ülést követı néhány nap elegendı lesz a pályázat 
benyújtására.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az Áfa 25 %-kal kerül beadásra, amíg a jogszabály nem 
módosul. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 287/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: LEADER pályázat beadása színpad beszerzésre 
 
287/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a LEADER 
pályázat beadása színpad beszerzésre tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezet végrehajtásához kapcsolódó IV. intézkedéscsoportba tartozó a 
Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott „szabadtéri rendezvények feltételeit 
biztosító fejlesztések” címő pályázati felhívásra. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok elıkészítésére. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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- Sportcsarnok parketta felújítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Sportcsarnok parketta felújítása. 
Kérem Süli Jánost, tájékoztassa a képviselı-testületet az árajánlat tartalmáról. 
 
Süli János mőszaki ügyintézı: A javítás költsége 10.080,- Ft, a csiszolás költsége 422.400,- 
Ft, a lakk költsége 440.790,- Ft, a lakk felfestése 184.800,- Ft. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A csiszolást kellene csak megrendelni, a lakkozást a festıink 
csinálnák meg.  
 
Süli János mőszaki ügyintézı: Ebbıl az árajánlatból hiányzik a pályáknak a felfestése. Még 
az iskola vezetése nem tudta eldönteni, mit kívánnak felfesteni és mit elhagyni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 873.270,- Ft-ot biztosítsunk a 
Sportcsarnok csiszolására és a lakk költségeire, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 288/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Sportcsarnok parketta felújítása 
 
288/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Sportcsarnok 
parketta felújítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az önkormányzat 
tulajdonát képezı, Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti Sportcsarnok parketta padlójának 
javítási, csiszolási, lakkozási munkálataival. 
 
A Képviselı-testület a Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti Sportcsarnok parketta padlójának 
javítási, csiszolási munkáinak elvégzését Sinkó Tibor egyéni vállalkozótól (6900 Makó, Móra 
F. u. 60.) rendeli meg 432.480,- Ft összegért. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javítás, csiszolás 432.480,- 
Ft összegő költségét, valamint a parketta lakk bruttó 440.790,- Ft összegét az önkormányzat 
2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret 
terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
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- Sinkó Tibor egyéni vállalkozó 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
 
 
- Móricz Zs. u. 4. szám alatti iskola épületének tetıjavítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlat a jegyzıkönyv 15. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Móricz Zs. u. 4. szám alatti iskola épületének tetıjavítása.  
 
Süli János mőszaki ügyintézı: Vörös József a padlástérbıl nézte meg a bádogozást, nincs 
vízvisszapörgetı széle a lemeznek, és nem kellı mélységben van aláengedve a cserép alá két 
oldalról.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A 2000. évben történt felújítás kapcsán maradt így, ezért 
szükséges a javítás.  
 
Süli János mőszaki ügyintézı: Kakuja Jánostól is kértünk árajánlatot, de nem kívánt adni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyért azzal, Vörös 
Józsefet bízzuk meg a munka elvégzésével 192.700,- Ft + Áfa összegért, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 289/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Móricz Zs. u. 4. szám alatti iskola épületének tetıjavítása 
 
289/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Móricz Zs. u. 
4. szám alatti iskola épületének tetıjavítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az önkormányzat 
tulajdonát képezı, Kiszombor, Móricz Zs. u. 4. szám alatti iskolaépület tetıszerkezetének 
bádogos javítási munkálataival. 
 
A Képviselı-testület a Kiszombor, Móricz Zs. u. 4. szám alatti iskolaépület tetıszerkezetének 
bádogos javítási munkáinak elvégzését Vörös József egyéni vállalkozótól (6900 Makó, 
Verebes u. 28.) rendeli meg 192.700,- Ft + Áfa összegért. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a felújítás költségét az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy 
értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
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A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Vörös József egyéni vállalkozó 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Szolgálati lakás tetıszerkezetének javítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlat a jegyzıkönyv 16. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szolgálati lakás tetıszerkezetének javítása. Az árajánlatban 
régi és új cserépre vonatkozó ár is szerepel. 
 
Süli János mőszaki ügyintézı: Sajnálatos dolog történt, Vígh Antallal elbeszéltünk egymás 
mellett. Kértem, hogy használt hódfarkú parasztcserépre adjon árajánlatot. Ezzel szemben a 
kisebb, régi mérető, két falcos, szögletes szalagcserépre adta meg az elsı árajánlatát. A 
második árajánlat megadásakor szintén elbeszéltünk egymás mellett, hódfarkú cserép volt 
részünkrıl megjelölve, viszont a gazdaságosságot nézte, a Tondachnak 2.050,- Ft/m2 áron van 
cserepe, ezt vette alapul. Az árajánlatok azért nem megfelelıek, mert az épület környezetében 
minden épületen hódfarkú cserép van. A Téglagyárban körülnéztem: az egy falcos cserépnek 
128,- Ft darabja, bruttó 2.302,- Ft/m2-e, a másiknak 92,- Ft darabja és 3.077,- Ft/m2-e. Az 
épületen dupla soros lécek vannak, a lécezés így megfelelı lenne, 300 fm hagyományos léc 
szükséges ahhoz, hogy a rossz lécek kicserélésre kerüljenek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nagyon nehéz ugyanilyen használt cserepet beszerezni.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Láttam már, hogy a használt cserepet szépen megpucolták, feltették, 
pár év múlva már ugyanúgy töredezett. Azt javaslom, hogy gondolkozzunk rendes tetı 
átrakásban.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Mit akarunk kezdeni az épülettel?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt el kell dönteni. Gyakorlatilag nincs benne semmi, ha nem 
nyúlunk az épülethez, elkezdenek a cseréplécek rohadni, és nem kell hozzá sok idı és be fog 
rogyni a tetı.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Állagmegóvásnak biztos jó lenne. Volt valami elképzelés az 
épülettel?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Elképzelésünk talán egy erdei iskola lehetne, erre még most 
adnak pályázati támogatást.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Szolgálati lakás nem lehetne ismét? 
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Szegvári Ernıné polgármester: Lehetne, de ahhoz, hogy beköltözhetı lehessen, fel kellene 
újítani több millió Ft-ért. Szigetelni kellene az épületet, parkettát cserélni, új nyílászárók 
kellenek, fürdıszobát újra csempézni.  
 
Balázs Zoltán képviselı: 2-3-4 évig nem lesz pályázat, kicseréljük a tetıt, az épület alatta 
tönkre fog menni. Itt van még a volt rendırségi épület is, az is üresen áll. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Érték mind a két ingatlan. 
 
Balázs Zoltán képviselı: A volt szolgálati lakást le lehetne bontani, több ezer tégla van 
benne, 80 Ft darabja a nagymérető téglának, lehetne értékesíteni. Most ráköltünk 1 millió Ft-
ot, 2-3 év múlva, ha nem lesz pályázat, tovább romlik az épület. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Eladni nem szabad, mert az iskolának a területén van.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Épületünk van arra, ha több lakást szeretnénk kialakítani. Nem 
javaslom a tetıjavítást. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Akkor most ne javítassuk a tetıszerkezetet, bírja még 
valameddig. Javaslom, nézessük meg mőszaki szakértıvel, mi lenne a felújítás költsége, 
kérünk árajánlatot, milyen az általános állapota bontás szempontjából, érdemes-e egyáltalán 
az épülettel foglalkozni, vagy tényleg annyira rossz, hogy elıbb-utóbb jó volna lebontani. Azt 
javaslom, hogy most ne döntsünk a tetı átrakásról, tegyük félre, körbejárjuk a kérdést, 
megnézzük a mőszaki állapotot, mit lehet az épülettel kezdeni, hozzuk a következı testületi 
ülésre. Aki egyetért azzal, hogy napoljuk el a döntést és hozzuk majd a szakmai javaslatot, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 290/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Szolgálati lakás tetıszerkezetének javítása 
 
290/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a szolgálati 
lakás tetıszerkezetének javítása tárgyú elıterjesztést és az alább döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képezı, Kiszombor, Móricz Zs. u. 4. szám alatti szolgálati lakás tetıszerkezetének javítási 
munkálatainak megrendelésével kapcsolatos döntését elnapolja, tekintettel arra, hogy a 
szolgálati lakás állagmegóvása érdekében a tetıszerkezet javításán kívül egyéb munkálatok 
elvégzése is szükségesnek látszik. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a szolgálati lakás állagára 
vonatkozóan kérje ki mőszaki szakértı véleményét, valamint készíttessen költségbecslést a 
szolgálati lakás teljes felújítására vonatkozóan, és arról tájékoztassa a Képviselı-testületet a 
döntés meghozatala érdekében. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
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- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- 2012. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a szabályzat a jegyzıkönyv 17. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: 2012. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat. 
2009-ben 33 fı részesült „A” típusú támogatásban, 1.320.000,- Ft volt a költsége. Javaslat?  
 
Bacsa György alpolgármester: Javaslom, hogy továbbra se csatlakozzunk. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy ne csatlakozzunk a 
2012. évi Busa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 291/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: 2012. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 
 
291/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 2012. évi 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Ösztöndíjpályázathoz nem kíván csatlakozni. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Földbérleti díj megállapítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 18. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Földbérleti díj megállapítása. Javaslat? 
 
Bacsa György alpolgármester: Ne emeljünk.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ne emeljünk a földbérleti díjon, 
továbbra is 2,- Ft/m2/év + ÁFA összegben kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 292/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Földbérleti díj megállapítása 
 
292/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a földbérleti díj 
megállapítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévı földek bérleti díját a 2011/2012-es gazdasági évre 2,- Ft/m2/év + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Nagy Gyula bérlı kérelme 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslatok a jegyzıkönyv 19. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nagy Gyula bérlı kérelme. Vélemény, javaslat? Aki 
elfogadja a felmondást november 30. napjával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 293/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Nagy Gyula bérlı kérelme 
 

293/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Nagy Gyula 
bérlı által benyújtott kérelmet, melyben az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Szegedi utca 
1. szám alatti helyiségben általa bérelt 66,5 m2 üzlethelyiség és 49,47 m2 raktár, mindösszesen 
115,97 m2 nagyságú helyiségre vonatkozó bérleti szerzıdésének 2011. november 30-i 
hatállyal való megszüntetését kérte és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Nagy Gyula bérlı 
kérelmének helyt ad és az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti 
épületben általa bérelt 115,97 m2  nagyságú helyiségre vonatkozó bérleti jogviszonyát 2011. 
november 30. napjával megszünteti, egyidejőleg felhívja a bérlıt, hogy a helyiséget eddig az 
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idıpontig ürítse ki, adja le, továbbá a helyiségbérlettel összefüggésben az esetlegesen még 
felmerülı bérleti díj és közüzemi díjakat rendezze.  
 
Errıl értesítést kap:  

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

 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a pályázat kiírásával, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 294/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti épületben lévı üzlethelyiség pályázati eljárás 
keretében bérbeadás útján történı hasznosítása 
 
294/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. december 1. napjával 
megüresedı önkormányzati tulajdonú, Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti épületben lévı 
66,5 m2 üzlethelyiség és 49,47 m2 raktár, mindösszesen 115,97 m2 nagyságú helyiség további 
hasznosításáról, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 28/2005.(XI. 29.) KKÖT rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltak, és a 32/2011. (I. 25.) KNÖT határozatban megállapított (üzlethelyiség: 551,- Ft/m2 
+ ÁFA;  raktár: 220,- Ft/m2 + ÁFA) mérték alapján, bruttó 59.406,-Ft/hó bérleti díj, mint 
alapár figyelembe vételével, pályázat útján dönt. 
 
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált 
magasabb áron pályázhat. 
A nyilvános pályáztatást követıen a legjobb ajánlattevı kiválasztása a Képviselı-testület 
2011. októberi soros ülésén történik. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a pályázati felhívás 
közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Errıl értesítést kap:  

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

 
 
- „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázat 
benyújtása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
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/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 20. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a „Kiszombor Nagyközség 
csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázat benyújtása. Kérdés, észrevétel, vélemény? 
Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 295/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázat 
benyújtása 
 
295/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Kiszombor 
Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése” címő pályázat benyújtása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Új 
Széchenyi Terv keretében a Dél-alföldi Operatív Program „Helyi és térségi jelentıségő 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati felhívásra, mely lehetıséget kínál a 
nagyközség belterületén található csapadékvíz elvezetı csatornák rendbetételére. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a pályázat 
költségvetését, melyet az alábbiak szerint fogad el: 

Önerı (10 %) 6.768.650,-Ft 

Igényelt támogatás (90 %) 
                        

60.917.850,-Ft 
Összesen 67.686.500,-Ft 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges 
önerıt az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont 
kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok, valamint a 
szerzıdések aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Sporttelep illemhelyének megépítéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
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/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a tervezett alaprajz és homlokzat a jegyzıkönyv 21. számú 
melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Sporttelep illemhelyének megépítéséhez kapcsolódó pályázat 
benyújtása. Szuda György elkészítette a tervet, valamint írt levelet, hogy a sportpálya 
költségvetésébıl látható, hogy a teljes épület létrehozása nem fér bele a rendelkezésre álló 
nettó 8 millió Ft-os keretbe, javasolja a beruházásba a szennyvíztároló akna, a bıvítés teljes 
megépítését, a meglévı épületrész teljes átalakítását, tetı és a külsı homlokzat nélkül, 
valamint a kapu megépítését. A beruházás tervét javasolja egyben engedélyeztetni, elsı és 
második ütemre bontva, a részletes költségvetést a jóváhagyott tervet követıen készíti el. 
Küldött egy árkalkulációt, a nettó költsége az építésnek 8.872.587,- Ft, amit az MVH 
maximumon befogad. Készített mellé még egyet, ami nettó 8.461.513,- Ft, amiért ez a munka 
a piacon elkelne. Szerintem két ütemben nem kellene tervezni a megvalósítást, mert nem látok 
lehetıséget arra, hogy a második ütemet is meg tudjuk csinálni. Egyetértek azzal, hogy amit 
Nagy Jenı megtervezett, az nagyon minimális és szők lett, de akkor így is kértük, mivel arról 
volt szó, hogy a sportkedvelık összeadják a téglát, megépítik. Miután a 25 vagy 27 % Áfa 
költségét az önkormányzatnak kell hozzátennie, ezért javaslom, hogy Szuda György csak az 
új részre vonatkozóan készítse el a terveket, a régi épületrész maradjon. 
 
Szirbik Imre képviselı: A régi épületen a hátsó ablakokat ki lehetne cseréltetni, ha belefér a 
pályázatba.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Javaslom, a pénzügyi helyzetünk miatt, hogy az új 
épületrész, a kapu és a szennyvíztároló akna épüljön meg, az új részbe kerüljenek át a 
bojlerek, amennyiben lehetséges a 3 ablakot cseréljük ki, ha az nem fér bele a pályázatba, 
akkor kihagyjuk. A többi részt nem kívánjuk átalakítani. Aki az elhangzottakkal egyetért, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 296/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Sporttelep illemhelyének megépítéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása 
 
296/2011.(IX. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a sporttelep 
illemhelyének megépítéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyú elıterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a 
Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet végrehajtásához kapcsolódó IV. 
intézkedéscsoportba tartozó a Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott 
„Kulturális, sport és szabadidıs célú terek kialakítása és fejlesztése” címő pályázati 
felhívásra, mely lehetıséget biztosít az önkormányzat tulajdonában lévı 1462 helyrajziszámú 
sporttelepen megvalósítani kívánt illemhely megépítéséhez. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy – 
tekintettel a pályázható összeg nagyságára - az EURO M-ÉRTÉK Pénzügyi Tanácsadó és 
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Befektetı Kft. tervezıje által elkészített tervhez képest a sporttelep illemhelyének megépítését 
szőkebb tartalommal kívánja megvalósítani az alábbiak szerint: 
- a terven feltüntetett épületbıvítés, 
- szennyvíztároló akna megépítése, 
- kapu kialakítása,  
- bojlerek áthelyezése valósuljon meg. 
A Képviselı-testület a meglévı épületrész átalakítását nem kívánja jelenleg megvalósítani, de 
amennyiben a pályázati keretösszeg fedezetet biztosít rá, az ott lévı három ablak cseréjét 
szükségesnek tartja. 
3. A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert arra, hogy a fentiekkel 
kapcsolatban egyeztessen a tervezıvel, és a jelen határozatban foglaltaknak megfelelıen 
készítse elı a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat. 
 
A határozatról értesül: 
- EURO M-ÉRTÉK Pénzügyi Tanácsadó és Befektetı Kft. 
  (6722 Szeged, Mikszáth K. u. 17. képviseli: Szuda Zoltán ügyvezetı) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat zárt ülés keretében. 
 

Kmf. 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 
 

 


