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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 25. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. A lakossági szolgáltatást végzı nagyobb szolgáltatók – elektromos és gázenergia, víz - 
tájékoztatója a településen végzett tevékenységükrıl. 
10.00 
       - Makó-Térségi Víziközmő Kft. tájékoztatója  
11.00 
3. Makó és Térsége Víziközmő Társulat tájékoztatója. 
4. Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú Társulása tevékenységérıl. 
5. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
14.00 
   - Településrendezési Terv módosítása. 
Zárt ülés 
6. Döntési javaslat.  
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 25. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán 
képviselı, Börcsökné Balázs Márta képviselı, Gazsi Gábor képviselı, Szekeres Krisztián 
képviselı, Szirbik Imre képviselı 
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A képviselı-testület zárt ülés keretében döntött a patikai 
vétellel vegyes vakcina-beszerzéshez kapcsolódó Együttmőködési Megállapodás 
megkötésérıl, valamint a Makó és Térsége Víziközmő Társulat küldöttgyőlés tagjává Haklik 
Jánost javasolja megválasztani. Van-e egyéb kérdés, észrevétel?  
 
Bacsa György alpolgármester: Testületi ülésen korábban szó volt a háziorvosi rendelı 
udvarában épült kemencérıl. El kellene dönteni, hogy az a községé vagy a doktornıé, mert ha 
a községé, akkor azt javaslom, hogy a térrıl nyissunk egy bejáratot, mert a közkemence így 
közelíthetı meg. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Szeredi Attila felhívott, hogy úgy döntött a Faluépítı Közösség 
vezetısége, hogy a kemencét nyugodtan használhatja az önkormányzat, a Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör, egyéb civil szervezetek.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ha az tényleg a községé, akkor ne az orvosi rendelı udvarán 
járjon be mindenki. Nem fogja nyitva hagyni a kaput. Nyitni kellene egyet.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Nem látom jónak külön kaput készíteni, mert egyéb dolgaikat mások 
ott intéznék el. Ha valaki szólna, biztos nyitva hagynák a kaput.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ki kell próbálni, hogyan mőködik.  
 
Bacsa György alpolgármester: Meg kell kérdezni, de szerintem, azt fogja mondani, hogy 16 
órától 19 óráig kinyitja. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Elıször ki kell próbálni, majd utána látjuk, hogy milyen 
problémák, fennakadások vannak. Kértünk a közvilágításra árajánlatot, ebben nem kell 
dönteni, tájékoztatásul mondom el. Van 16,- Ft-os árajánlat, az EDF DÉMÁSZ 17,76,- Ft-ért, 
az E-ON 16,49,- Ft-ért, a Magyar Áramszolgáltató 17,75,- Ft-ért adná. Ha egyéb kérdés, 
észrevétel nincs, köszönöm a megjelenést, a mai testületi ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 


