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 JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
10.00 
 - Kéményseprı-ipari közszolgáltató kiválasztása 
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Egészségügyi és  
    Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó        
    Szervezeti Egységének Fenntartó Társulása 2011. évi költségvetése háromnegyed éves  
    teljesítésének értékelése. 
4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori  
    Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulása 2011. évi költségvetése  
    háromnegyed éves teljesítésének értékelése. 
5. Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Iskolafenntartó  

 Társulása 2011. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítésének értékelése. 
6. A költségvetés háromnegyedévi teljesítésének értékelése. 
7. A 2012. évi költségvetési koncepció megvitatása. 
15.00  A képviselı-testület közmeghallgatással egybekötött ülése. 
8. A 2012. évi költségvetési koncepció ismertetése. 
Zárt ülés 
9. Döntési javaslatok. 
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 TARTALOMJEGYZÉK 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
328/2011.  Napirend elfogadása       5. 
 
329/2011.  A Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti ingatlanon lévı  

Sportcsarnok épület és szolgálati lakások   7. 
 
330/2011.  Polgármesteri jelentés elfogadása    9. 
 
331/2011.  Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 9. 
 
332/2011.  Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési  

Szabályzatának módosítása     12. 
 
333/2011.  Szociális alapszolgáltatás egyes feladatainak egyházi  

fenntartás keretében történı ellátása    19. 
 
334/2011.  Kéményseprı-ipari közszolgáltató kiválasztása  

(kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos 
pályázati eljárásban döntés)     21. 

 
335/2011.  A Kiszombori EESZI Bölcsıdében mőködı csoportok  

meghatározása      22. 
 
336/2011.  Együttmőködési megállapodás a Magán Alapfokú  

Mővészetoktatási Intézmény és Zenemővészeti Szakképzı  
Iskolával       23. 

 
337/2011.  Tájékoztató a Sportcsarnok és a Móricz utcai 

sportszoba kihasználtságáról     25. 
 
338/2011.  A Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti épületben lévı  

(volt Gazdabolt) üzlethelyiség pályázati eljárás keretében  
bérbeadás útján történı hasznosítása    25. 

 
339/2011.  Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásáról  26. 
 
340/2011.  A mezııri járulék kivetésével kapcsolatos beadvány 31. 
 
341/2011.  Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva  

Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített  
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális  
Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó 
Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2011. III.  
negyedévi költségvetés teljesítése    32. 
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342/2011.  Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva  

Önkormányzatainak a Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás  
2011. III. negyedévi költségvetés teljesítése   34. 

 
343/2011.  Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva  

Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó  
Társulása 2011. III. negyedévi költségvetés teljesítése 35. 

 
344/2011.  Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

2011. évi költségvetése háromnegyed éves helyzetérıl 38. 
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 Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29. 
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 vettek: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Szenkovszky István ügyvezetı 
Szegedi Kéményseprıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kunné Horváth Izabella EESZI 
vezetı, Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági 
csoportvezetı, Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, jegyzı 
urat! Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes számban jelen van, az ülést 
megnyitom. Javaslatot teszek a napirendekre, a meghívó szerint. Van-e más javaslat? Aki 
egyetért a napirendekkel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 328/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
328/2011.(XI. 29.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. november 29-i soros 
nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
10.00 
 - Kéményseprı-ipari közszolgáltató kiválasztása 
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Egészségügyi és  
    Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó        
    Szervezeti Egységének Fenntartó Társulása 2011. évi költségvetése háromnegyed éves  
    teljesítésének értékelése. 
4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori  
    Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulása 2011. évi költségvetése  
    háromnegyed éves teljesítésének értékelése. 
5. Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Iskolafenntartó  

 Társulása 2011. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítésének értékelése. 
6. A költségvetés háromnegyedévi teljesítésének értékelése 
7. A 2012. évi költségvetési koncepció megvitatása. 
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 15.00  A képviselı-testület közmeghallgatással egybekötött ülése. 
8. A 2012. évi költségvetési koncepció ismertetése. 

Zárt ülés 
9. Döntési javaslatok. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
1. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
    polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Polgármesteri jelentés az elsı napirendi pont. 

− Október 26-án a háziorvosi szolgálat felújításának garanciális bejárásán vettem részt.  
− Október 27-én állampolgársági esküt tartottunk, két alkalommal. 
− Október 28-án uniós pályázatokkal kapcsolatban keresett fel bennünket a Széchenyi 

Programiroda munkatársa. 
− November 1-jén megkoszorúztuk az I. és II. világháborúban elhunytak emlékmővét, 

részt vettünk a misén a temetıben. 
− November 3-án szennyvíztársulat ülése volt. 
− November 9-én intézményvezetıi értekezletet tartottunk. 
− November 10-én újabb állampolgársági esküt rendeztünk. 
− November 11-én a Víziközmő Kft. Felügyelı Bizottság ülésén voltam. 
− November 12-én Iskolabál volt. 
− November 15-én Szegeden a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén voltam. 

Megkezdıdött a hulladéklerakó rekultivációja, szeretnék az idén vagy legkésıbb 
január elején befejezni. Délután dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úrnál tárgyaltunk 
jegyzı úrral, illetve Varga Attila atyával, errıl készült elıterjesztés. 

− November 16-án esetmegbeszélésen voltam a Gyermekjóléti Szolgálatnál.  
− November 17-én mikrotérség központok megbeszélésén voltam Makón, délután a 

Munkaügyi Központban a START-programmal kapcsolatos szerzıdést írtuk alá. 
Jövıre járdaépítést, áteresz cserét és a belterületi csatornák suvadó partfalait tesszük 
rendbe közmunka-program keretében. Ehhez biztosítják az építıanyagot, de már 
csökkenteni kellett a fajlagos költségeknél. Meg van határozva egy dolgozóra mennyi 
összeget adnak bérre és dologi kiadásokra, ezért ahhoz, hogy tudjuk biztosítani a 
szükséges cement mennyiséget, több dolgozót fogunk foglalkoztatni.  

− November 19-én Óbesenyın jártunk a néptáncosokkal. 
− November 20-án Szent Erzsébet emlékére a szociális, egészségügy területén 

dolgozókat köszöntötték a misén. Többen elfogadták a meghívást, nagyon szép 
ünnepség volt. 

− November 21-én katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottunk. Ezen a napon merült fel az 
iskolánál az étkeztetés problémája. Az iskolában nagyon sok étel kimarad, nem 
értettük, miért. Kb. 60 db csirkecombot számoltunk, 22 gyermeket vártak volna még 
az ebédre, ezért a többi étel kimaradt. Kerestük, mi lehet az oka. Például az 
ingyenesen étkezık egyáltalán nem szólnak, ha nem kérik az étkezést, beiratkoztak 
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 menzára, de már lehet, nem is menzásak. Tartottunk megbeszélést igazgató 
asszonnyal, konyhai dolgozókkal. Ezeket folyamatosan figyelni kell, jelezni kell, 

hogy hányan vannak bent. Nagyon sok adagot feleslegesen fizetünk ki az 
önkormányzat költségvetésébıl, amit máshová is fel tudnánk használni. Gyakorlatilag 
ez a pénz kidobott pénz.  

− Szülıi értekezleten voltam a bölcsıdében, ezzel kapcsolatban is készült elıterjesztés. 
−  November 24-én állampolgársági eskü volt. 
− November 25-én Többcélú Társulás ülésén voltam. 17 órától a Civilházban Cséfalvay 

Zoltán államtitkár úr a Gazdasági Minisztériumból tartott tájékoztatót. 
− November 27-én adventnyitó ünnepséget tartottunk Kiszomboron.  
− November 28-án Fekete Istvánné a Hulladékgazdálkodási Kft.-tıl keresett fel. 

Beszélgettünk az árakról, a készülı hulladékgazdálkodási törvényrıl, arról, hogy ez is 
központosított ellátást fog jelenteni. Még nem jelent meg a törvény, ebben is 
változások lesznek. Valószínő december 13-án utolsó alkalommal fogjuk a hulladékra 
vonatkozó közszolgáltatási díjat megállapítani. Ezt követıen 90 éves kiszomborit 
köszöntöttünk. Délután a Víziközmő Társulás Intézı Bizottság ülése volt. 

− Tóth Imre földmérıvel beszélgettünk azon elgondolásról, hogy le kellene választani az 
iskoláról a Sportcsarnokot és a két szolgálati lakást. Utána, hogy lépjünk-e a Móricz 
utcai volt szolgálati lakás ügyében, az még kérdéses. Attól tartok, ha elviszik az 
iskolát, akkor a Sportcsarnokból a tömegsport kikerülhet, mert az állam tartja fent és 
teljesen más a mi igényünk, elképzelésünk. Jó lenne, ha ez az épület megmaradna. Ha 
teljesen új helyrajziszámra kerülne, nagyon hosszadalmas folyamat lenne, kb. 6 hónap. 
A másik variáció: az állam tulajdonába kerülne a földterület, az önkormányzatnak az 
sem jó, mert a rajta lévı felépítmény után esetleg fizetni kellene az államnak. Amit 
javasolnánk, hogy társasházi közös tulajdont hozzunk létre, abban albetétként benne 
lenne a Sportcsarnok, a két szolgálati lakás és az iskola. Ez azon múlik, hogy mibe 
kerülne az ügyvédi költség, mert ezt ügyvéddel kell megcsináltatnunk. Az 
önkormányzat lenne mind a három ingatlan esetében a tulajdonostárs, ha úgy változik 
a jogszabály, hogy az iskolát államosítják ugyanúgy, mint a megyei iskolákat, 
nemcsak szakmai szempontból, hanem viszik hozzá az épületet is, akkor ez egy 
megoldást jelenthet. Valamint be kellene hozni a törzsvagyonról szóló rendeletünket 
is, kibıvíteni azzal, hogy pontosan milyen célt szolgál a Sportcsarnok, ki kellene 
erısíteni a tömegsport és a lakosság teljes ellátását szolgáló sporttevékenységet. 
Ezeket a lépéseket célszerő lenne megtenni. Megnézzük, mibe kerülne, és társasházi 
közös tulajdont hoznánk létre. Aki egyetért azzal, hogy készítsük elı az iskolánál a 
Sportcsarnok és a két szolgálati lakás különválasztását, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 329/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti ingatlanon lévı Sportcsarnok épület és 
szolgálati lakások  
 
329/2011.(XI. 29.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombor, 
Óbébai u. 6. szám alatti ingatlanon lévı Sportcsarnok épület és szolgálati lakások tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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 Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonát képezı 1144/7 
helyrajzi számú, 6775 Kiszombor, Óbébai u. 6. szám alatti „általános iskola” megjelöléső 

ingatlan területén elhelyezkedı Sportcsarnok épület és - az iskola épületében lévı - két 
szolgálati lakás különválasztása érdekében a nevezett ingatlant társasházi közös tulajdonná 
kívánja alakítani, az ezzel kapcsolatos eljárás elıkészítésére felkéri Szegvári Ernıné 
polgármestert. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel az elhangzottakhoz? 
 
Szekeres Krisztián képviselı: A hulladékdíjra vonatkozóan központi díjszabás lesz?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Sokkal kevesebb cég lesz, és olyan cégek csinálhatják, ahol 
az önkormányzati tulajdon legalább 50 % +1. Egységes díjmegállapítás lesz. Nem tudjuk, 
mikor fogják bevezetni az igénybevételi díjat, ez tonnánként 6.000,- Ft-ot jelent. Ez azért 
kerül bevezetésre, mert nem győjtjük szelektíven a szemetet és amit kommunális hulladékként 
elhelyeznek, arra nem csak a megsemmisítési és kezelési díjat kell kifizetni, hanem azt a 
büntetést is, hogy nem győjtjük szelektíven a hulladékot. Ha szelektíven győjtjük, akkor is 
drágább a lakosnak, valamint szelektív győjtés esetén is csak 30-40 %, amit ki lehet belıle 
nyerni, a többi ugyanúgy lerakásra kerül, annál továbbra is megmarad a 6.000,- Ft/t díja. 
Lehet, ez nem kerül most bele a díjrendeletbe és nem hagyják jóvá, de az is elképzelhetı, 
hogy jóváhagyásra kerül. Azt a tájékoztatást hallottuk, hogy jövıre 6.000,- Ft, utána a 
következı évben 12.000,- Ft. Nagyon sokat emel ez a lakossági árban, 25 %-os emelést jelent 
a szemétszállítási díjaknál és arra jön majd még a 27 %-os Áfa.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Jelzés érkezett, hogy a nagyállomásnál lévı buszmegállónál 
leengedik, kiszurkálják a kerékpárok gumiját. Mi lenne a megoldás?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Rendırséget tudom ez ügyben megkeresni. Mit javasolna? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Mozgásérzékelıs lámpa felszerelését. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A fıtéri buszmegálló ki van világítva, ott is történnek ilyen 
dolgok. Oda le kellene valahonnan kötni az áramot is. Ha csak valami feltöltıdı lámpát 
rakunk, azt ellopják.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Vannak olyan kamerák, amik 72 órát felvesznek, nem drágán 
árulják már. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Hova lehetne felszerelni? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Például villanykaróra, ahonnan rá lehet látni a buszmegállóra. Van 
olyan kamera is, ami csak mozgáskor kapcsol be.  
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 Szegvári Ernıné polgármester: Megnézzük, mennyibe kerül. Van-e még kérdés, észrevétel? 
Aki elfogadja a polgármesteri jelentést, kérem, kézfeltartással jelezze. 

A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 330/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármesteri jelentés elfogadása 
 
330/2011.(XI. 29.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. november 29-i 
testületi ülés polgármesteri jelentését elfogadta. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
2. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- Polgármesteri Hivatal alapító okiratának és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok, az egységes szerkezető alapító okirat, valamint az egységes 
szerkezető SzMSz a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának és Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának módosításával folytassuk munkánkat. Jegyzı úr ezzel kapcsolatban 
szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az 1. számú határozati javaslatban az 1. pontban kétszer van az, 
hogy „alapján”.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért az 1. számú 
határozati javaslatban foglaltakkal az elhangzott módosítással, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 331/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
331/2011.(XI. 29.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint fenntartó a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja, valamint az 
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 államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja és (2) 
bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) alapító 

okiratát - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint normatív 
határozattal - 2011. november 30. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az alapító okirat 6. pontjában a „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” elnevezés 
„Gazdálkodási jogkör” elnevezésre változik. 
 
b) Az alapító okirat „Szakfeladatai 2010. január 1-tıl” elnevezéső része a 890441-1, 890442-1 
valamint a 890443-1 szakfeladatok tekintetében az alábbiakra módosul: 
„890441-1 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közhasznú foglalkoztatása 
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás” 
 
c) Az alapító okirat „Szakfeladatai 2010. január 1-tıl” elnevezéső része az alábbi 
szakfeladattal egészül ki:  
„932918-2 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás” 
 
d) Az alapító okirat alábbi részei hatályukat vesztik és törlésre kerülnek: 
 „Tevékenységének jellege szerinti besorolása: Közhatalmi költségvetési szerv” 
„Szakfeladatai 2009. december 31-ig:  
012018 Állattenyésztés 
014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 
221214 Lapkiadás 
452025 Helyi közutak létesítési, felújítása 
551414 Üdültetés 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
751153 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás  
             igazgatási tevékenység 
751164 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási  
             tevékenysége  
751175 Országgyőlési képviselıi választással kapcsolatos 
             feladatok végrehajtása 
751186 Önkormányzati képviselıi választással kapcsolatos  
             feladatok végrehajtása 
751834 Vízkárelhárítás 
751845 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás  
751867 Köztemetı fenntartási feladatok 
751878 Közvilágítási feladatok  
751922 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás  
             elszámolása 
751966 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulási  
             intézmények feladatra nem tervezhetı elszámolása 
751999 Finanszírozási mőveletek elszámolása 
801115 Óvodai nevelés 
801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
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 851219 Háziorvosi szolgálat 
851286 Fogorvosi ellátás 

851297 Védınıi szolgálat 
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
853211 Bölcsıdei ellátás 
853233 Házi segítségnyújtás 
853244 Családsegítés 
853255 Szociális étkeztetés 
853266 Nappali szociális ellátás 
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások  
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
853333 Munkanélküli ellátások 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 
901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági  
             tevékenység  
921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 
92182-6 Közösségi színterek tevékenysége 
923127 Közmővelıdési, könyvtári tevékenység  
924014 Sportintézmények és sportlétesítmények mőködtetése 
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás” 
„Kiegészítı tevékenysége:932918-2 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás” 
„Kisegítı tevékenysége: Kisegítı tevékenységet nem folytat.” 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 
(6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) alapító okiratát egységes szerkezetben a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg. Az egységes szerkezető alapító 
okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert, hogy képviseletében és nevében az alapító okirat módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 
 
4. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (5) bekezdése alapján, mint 
a képviselı-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon közzé kell tenni a 
polgármesteri hivatal hirdetıtábláján történı kihelyezéssel. 
 
A határozatról értesül:  

1./ Szegvári Ernıné polgármester 
2./ Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
3./ MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága  
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
5./ Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a 2. számú határozati javaslatban foglaltakkal, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
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 A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 332/2011. számú határozatát. 
 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
 
332/2011.(XI. 29.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint fenntartó a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja és (2) 
bekezdése alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 
(1) bekezdése szerint normatív határozattal – 2011. november 30. napjával az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
a) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat „Preambulum” része az alábbiakra módosul: 
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ámr.), valamint a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011.(IV. 
6.) önkormányzati rendelet 39. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal szervezeti és mőködési 
rendje – a polgármester egyetértésével – az alábbiak szerinti:” 
 
b) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat II. cím „Módosítva” szövegrész az alábbiakkal 
egészül ki: 
„Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 450/2009.(XI. 24.) KKÖT 
határozatával. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 223/2010.(VII. 27.) KNÖT 
határozatával. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 331/2011.(XI. 29.) KNÖT 
határozatával.” 
 
c) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VII. címben az alábbi részek hatályukat vesztik és 
törlésre kerülnek:  
„Szakfeladatai számmal és megnevezéssel 2009. december 31-ig 
012018 Állattenyésztés 
014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 
221214 Lapkiadás 
452025 Helyi közutak létesítési, felújítása 
551414 Üdültetés 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
751153 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység 
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 751164 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége  
751175 Országgyőlési képviselıi választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 

751186 Önkormányzati képviselıi választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751834 Vízkárelhárítás 
751845 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás  
751867 Köztemetı fenntartási feladatok 
751878 Közvilágítási feladatok  
751922 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás elszámolása 
751966 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulási intézmények feladatra nem tervezhetı 
elszámolása 
751999 Finanszírozási mőveletek elszámolása 
801115 Óvodai nevelés 
801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
851219 Háziorvosi szolgálat 
851286 Fogorvosi ellátás 
851297 Védınıi szolgálat 
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
853211 Bölcsıdei ellátás 
853233 Házi segítségnyújtás 
853244 Családsegítés 
853255 Szociális étkeztetés 
853266 Nappali szociális ellátás 
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások  
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
853333 Munkanélküli ellátások 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 
901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység  
921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 
92182-6 Közösségi színterek tevékenysége 
923127 Közmővelıdési, könyvtári tevékenység  
924014 Sportintézmények és sportlétesítmények mőködtetése 
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás” 
„Kiegészítı tevékenysége: 932918-2 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás” 
„Kisegítı tevékenységet nem folytat” 
 
d) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VII. cím „Szakfeladatai számmal és megnevezéssel 
2010. január 1-tıl” része a 890441-1, 890442-1 valamint a 890443-1 szakfeladatok 
tekintetében az alábbiakra módosul: 
„890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közhasznú foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás” 
 
e) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VII. cím „Szakfeladatai számmal és megnevezéssel 
2010. január 1-tıl” része az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
„932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás” 
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 f) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VIII. cím 3./a. pontja az alábbiakra módosul: 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VIII. cím 3./b. pontja az alábbiakra módosul: 
„A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységéhez tartoznak az alábbi szakfeladatokon 
foglalkoztatott közalkalmazottak, és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó:  
- kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás: 3 fıállású (mezıır) 
- 1 fıállású takarító” 
 
h) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat X. címe az alábbi számlákkal egészül ki:  
„TIOP.1.2.3. Tudásdepó Expressz”   11735074-15354707-10050006 
TÁMOP.3.1.5. A fejlıdı jövıért   11735074-15354707-10060005 
TÁMOP.3.1.5. Az alapok egy életre szólnak 11735074-15354707-10070004 
TIOP-1.1.1/07/01 Informatikai fejl.   11735074-15354707-10080003 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számla 11735074-15726889” 
 
i) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat XI. címe az alábbiakkal egészül ki: 
„Kiszombor Nagyközség Önkormányzata adószáma: 15726889-2-06” 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának  

szervezeti felépítése 

Polgármesteri 
Hivatal 

Polgármester 
(1 fı) 

Alpolgármester 
(1 fı) 

Jegyzı (1 fı) 

Igazgatási csoport  
6,55 fı, ebbıl 1 fı 

igazgatási 
csoportvezetı 

Közgazdasági csoport 
8 fı, ebbıl 1 fı 
közgazdasági 
csoportvezetı 

Egyéb gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 2 
fı fizikai alkalmazott 
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j) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat XII. cím 2./ pontja az alábbiakra módosul: 

„2./ Az önállóan mőködı költségvetési szervnél az intézmény költségvetésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetıje látja el az Áht. végrehajtására 
kiadott Ámr. 16. §-a alapján az abban meghatározott tartalommal – fenntartói jóváhagyással 
 
- egyrészrıl Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8., mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, továbbá  
 
- másrészrıl a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által alapított önállóan mőködı 
költségvetési szervek között  
a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás, valamint az 
elıirányzatok feletti jogosultság gyakorlása rendjének tárgyában megkötött megállapodásban 
foglaltaknak megfelelıen, akinek munkáját a Polgármesteri Hivatal közgazdasági csoportja 
segíti.” 
 
k) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat „XVI. Belsı ellenırzési feladatok” címe az 
alábbiakra módosul: 

„XVI. Belsı Kontrollrendszer 

Ellenırzés rendje: 
Az alábbiak alapján belsı kontrollrendszert mőködtet, utólagosan végzett belsı ellenırzést 
végez, valamint ellenırzi munkáját a Képviselı-testület, valamint a Pénzügyi, Ügyrendi, 
Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság. 

A belsı kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése 
érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv 
megvalósítsa a következı fı célokat: 
 
a) a költségvetési szerv a mőködése és gazdálkodása során a tevékenységeket 

szabályszerően, valamint a meghatározott követelményekkel összhangban hajtsa végre, 
b)  teljesítse az elszámolási kötelezettségeket és  
c) megvédje a szervezet erıforrásait a veszteségektıl (károktól) és a nem rendeltetésszerő 

használattól, 
A belsı kontrollrendszernek biztosítania kell, hogy 
a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 
szabályszerőséggel, szabályozottsággal, és a meghatározott követelményekkel 
(gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség), 
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, 
rendeltetésellenes felhasználásra, 
c) megfelelı, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv 
mőködésével kapcsolatosan, és 
d) a belsı kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembe vételével. 
A költségvetési szerv belsı kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység részeként 
biztosítani kell a folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzést az alábbiak 
vonatkozásában: 
a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, 
b) a pénzügyi kihatású döntések, célszerőségi, gazdaságossági, hatékonysági és 
eredményességi szempontú megalapozottsága, 
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 c) a költségvetési gazdálkodás során az elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzés, a pénzügyi 
döntések szabályszerőség és szabályozottság szempontjából történı jóváhagyása, 

d) a gazdasági események elszámolása, kontrollja. 
A belsı kontroll rendszer mőködését a függelékben elıírt szabályzatokban megfogalmazott 
elıírások betartásával biztosítja. 
 
Jelen SzMSz függelékeit képezik az Ámr. 20 § (3) bekezdésében felsorolt, valamint az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben elıírt belsı szabályzatok.” 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatát egységes szerkezetben a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal határozza meg. Az egységes szerkezető Szervezeti és Mőködési Szabályzat jelen 
határozat mellékletét képezi. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy képviseletében és nevében a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mőködési Szabályzatot 
jóváhagyólag aláírja. 
 
4. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (5) bekezdése alapján, mint 
a képviselı-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon közzé kell tenni a 
polgármesteri hivatal hirdetıtábláján történı kihelyezéssel. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Szociális alapszolgáltatás egyes feladatainak egyházi fenntartás keretében történı 
ellátása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a szociális alapszolgáltatás egyes 
feladatainak egyházi fenntartás keretében történı ellátása. Körünkben van az EESZI vezetıje 
is. Ebben az elıterjesztésben írunk arról, hogy jártunk a megyéspüspöknél, leírtuk mibe 
kerülnek ezek a szakfeladatok, mely tartalmazza a bölcsıdét is, ami azért került bele, hogy 
lássák, mennyit fordítunk erre a tevékenységre. Arról nincs szó, hogy a bölcsıdét egyházi 
kezelésbe akarjuk átadni. Látszik, hogy egyre nehezebben tudjuk fenntartani, mőködtetni. Az 
önkormányzatnak az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás nem is kötelezı feladata, de azt is 
tudni kell, hogy 10-11 idıs ember elhelyezése problémát jelent, illetve 5 dolgozó tartozik 
ehhez a szakfeladathoz. Ha ez megszőnne, rossz lenne az idıseknek, a dolgozóknak. Az a 
célunk, hogy tartsuk meg ezt az ellátási formát, ezért kerestük meg püspök urat, javasolta a 
képviselı-testület is. Püspök úrnak az volt az észrevétele, hogy akkor tudják ezt a feladatot 
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 bevállalni, hogy elıször tisztázzuk azt, hogy katolikus értékrend mellett, mentén tudják-e 
mőködtetni ezt az intézményt és ehhez kéri majd a bentlakók, illetve a gondozásban 

résztvevık véleményét. Benne van a határozati javaslatban az is, hogy az intézmény vezetıjét 
felhatalmazzuk arra, hogy ezeket a nyilatkozatokat szerezze be a gondozottaktól, ha 
egyetértenek, akkor megyünk újra püspök úrhoz a testület döntésével, utána lehet szakmai, 
pénzügyi kérdésekrıl beszélgetni.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Mit takar a katolikus értékrend? Szerintem túl nagy változás a 
mőködtetés elvében nem lehet. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Inkább ellenpéldákat hozott, hogy nem kötelezı a mise. 
Szerintem a katolikus értékrend megfelel az elvárásainknak, a szeretet, az együttérzés mentén 
szervezıdik, nagy gondjaink, kétségeink nem lehetnek ez ügyben. Most az a legfontosabb, 
hogy ez az intézmény megmaradjon, az idıs emberek ellátása, a dolgozók munkahelye. Ha 
mindez katolikus értékrend mentén tud megteremtıdni, akkor legyen katolikus értékrend 
mellett. 
 
Bacsa György alpolgármester: Nem ellene vagyok. Az volna a kérésem, hogy konkrétan 
mondja meg a katolikus egyház, hogy mit vár el azért, hogy ebben segítsen. Maximálisan 
egyetértek, hogy az a képviselı-testület kötelessége, hogy ezt megtartsuk, amíg lehet, ez a 
község érdeke is.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ha olyanok is kérik ezt az ellátást, akik nem katolikus értékrend 
szerint élnek, azokat ugyanúgy fogadják majd? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: El kell fogadni ezeket az értékrendeket.  
 
Bacsa György alpolgármester: Mi a katolikus értékrend? A nem katolikus értékrend, ha 
például verik?  
 
Kunné Horváth Izabella intézményvezetı: Alpolgármester úr a feltételekre gondolhat, hogy 
mik azok a feltételek, amiket elvárnak, úgy mond a mőködés során. Ebben lesz majd a 
képviselı-testületnek óriási feladata, hogy mindenre odafigyeljen, és amikor majd olyan 
stádiumba kerülnek a tárgyalások, hogy akár a munkavállalók foglalkoztatását illetıen a 
feltételeket nagyon át kell gondolni, hogy ne maradjanak ki olyan dolgok belıle, ami esetleg a 
munkavállalókat, ellátottakat a késıbbiekben negatívan érintené. Nem tudjuk igazán, mi elé 
nézünk, mibe vágunk bele.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem így értettem alpolgármester úr kérdését. Nem arra 
irányult a kérdés, hogy a dolgozókat hogyan veszik át, ez a tárgyalási folyamat még nem tart 
ott. Természetesen figyelembe fogjuk venni, hogy mi a jó a dolgozónak, a képviselı-
testületnek is fontos, hogy ezek az emberek maradjanak itt. Egyébként azt látom, ahol 
iskolákat vettek át, nem igazán történt személyi változás. Úgy gondolom, hogy akinek 
megvan a megfelelı végzettsége, az lesz a feltételek között, hogy ezek az emberek itt 
maradjanak és tudjanak tovább dolgozni. Mindentıl lehet félni, de azt gondolom, ha egy 
intézmény megszőnik, annál rosszabb nincs. Most abba az irányba haladunk, hogy ne szőnjön 
meg. Azt látom a számok tükrében, hogy ezt az intézményt nem fogjuk tudni fenntartani 
jövıre. Amiért még tudunk küzdeni és többlet pénzt belerakni, az a bölcsıde.  
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 Bacsa György alpolgármester: Támogatom ezt az utat, hogy próbáljuk meg, kérjünk 
segítséget. Az egyházaknak sokkal nagyobb mozgásterük, illetve anyagi hátterük van, sokkal 

nagyobb támogatást is kapnak.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Nem félek a katolikus értékrendtıl. Rosszra biztos nem taníthat 
senkit. Valóban külön kell választani, mert az idısektıl nem várható el, hogy misére járjanak 
el. Ez az egy kivezetı út lehet.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Imaszobát is biztosítani kellene, de azt sem tudjuk.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Könnyebb döntenünk, ha az egyház össze tudja vetni, 
hogy mi szerintük a keresztény mőködtetés és mi ismerjük a jelenlegi mőködtetést. Segítséget 
is adhatnak azoknak, akik ezt a különbséget nem érzékelik. Az evidens, hogy ez egy pozitív 
dolog, csak lehet ık tudnák azokat az eltéréseket, a másságot kihangsúlyozni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt nem tudjuk megfogalmazni. Ha ezt feladatul adta volna a 
képviselı-testület, ha ezt tudom, hogy most problémaként felmerül, megcsináltuk volna 
jegyzı úrral. Összeszedtük volna, hogy mi lehet ez. Varga Attila atya most is jár az otthonba, 
misét tart.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Úgy fogalmazott püspök úr, hogy mindennel összefér, kivéve 
például a militáris ateista és a hittérítı Jehova tanúja hozzáállást.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az egyház ezért az ellátási formáért több támogatást kap. Azt 
mondta püspök úr, ennek az a logikája, hogy nem kapták vissza azokat a vagyonelemeket, 
amit annak idején államosítottak és ezekhez a feladatokhoz – oktatás, szociális ellátás területe 
- így járulnak hozzá, hiszen az egyháznak nincs mibıl még hozzátenni, nem úgy, mint az 
önkormányzatoknak. Pénzügyekrıl, átadásról, szakmai feltételekrıl még nem tárgyaltunk, 
csak a testületi döntés és az idısek nyilatkozatai alapján tudjuk folytatni. Vittünk anyagot 
ezekkel a számadatokkal, de mondta püspök úr, hogy nem is ért hozzá, de ha ebben meg 
tudunk egyezni, illetve ehhez hozzájárul a testület, illetve az idısek is, utána a szakembereit, 
akik ebben jártasak, küldeni fogja. Most a szándékról van szó.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A megbeszélés során azt szőrtem le, hogy nem a számok oldaláról 
közelíti meg, hanem az egyház akkor vesz át valamit, ha erre igény van.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Mi a számokkal tudunk dolgozni, elıállt egy helyzetünk, 
elmentünk püspök úrhoz, kértünk segítséget. Azt látom az idıs embereknél, hogy igénylik 
Varga Attila atyának a közremőködését, igénylik a miséket. Nem látom azt, hogy nagy 
ellenállás és akadály lenne.  
 
Szirbik Imre képviselı: Ha most valakitıl elvárjuk, hogy segítsen, mőködtessen valamit, 
akkor azt úgy szeretné, ahogy számára megfelelı. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most ez az elsı lépés. Nem biztos, hogy a megállapodás 
elkészítésekor tovább tudunk majd lépni. Lehet, hogy ott lesz majd egy olyan pont, amire azt 
mondja a testület, hogy nem, vagy az egyház. Van-e még kérdés, észrevétel? Aki egyetért a 
határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 333/2011. számú határozatát. 
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 Tárgy: Szociális alapszolgáltatás egyes feladatainak egyházi fenntartás keretében történı 
ellátása 

 
333/2011.(XI. 29.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a szociális 
alapszolgáltatás egyes feladatainak egyházi fenntartás keretében történı ellátása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi azon szándékát, 
hogy a szociális alapszolgáltatás egyes feladatait - az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, a 
szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint az idıskorúak nappali intézményi 
ellátását - egyházi fenntartás keretében történı ellátással kívánja biztosítani, amennyiben az 
érintett ellátottak is egyetértenek a fenti ellátási formák keresztény szellemben, a Szeged-
Csanádi Egyházmegye fenntartásában történı mőködtetésével. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert, hogy a szükséges tárgyalásokat dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök 
úrral, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye – az ügyben eljáró - képviselıivel folytassa 
le. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetıjét, Kunné Horváth Izabellát, hogy az érintett 
ellátottaknak az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatos írásbeli nyilatkozatát szerezze be. 
 
Határozatról értesül: 

- Szeged-Csanádi Egyházmegye - dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök 
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény - Kunné Horváth Izabella intézményvezetı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Kéményseprı-ipari közszolgáltató kiválasztása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat, a közszolgáltatási szerzıdés-tervezet a jegyzıkönyv 5. számú 
melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kéményseprı-ipari közszolgáltató kiválasztása a következı 
döntési javaslat. Tisztelettel köszöntöm Szenkovszky István urat. A mai ülésen nem 
díjmegállapításról kell dönteni, hanem a szolgáltató kiválasztásáról. Egyetlen egy pályázat 
érkezett a korábbi szolgáltató részérıl, a határozati javaslat is azt tartalmazza, hogy a Szegedi 
Kéményseprıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlatát fogadjuk el. Szóbeli kiegészítést 
kíván-e tenni? 
 
Szenkovszky István ügyvezetı: Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Asszony! 
Pár szóban bemutatkoznék: gépészmérnökként Miskolcon végeztem, 1994-ben amikor a 
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 szegedi városgazdálkodási vállalat felbomlott, tevékenységekre esett szét, akkor mint 
osztályvezetı bejelentettem a szegedi önkormányzatnál, hogy nagyon szívesen privatizálnám 

a tevékenységet. Erre akkor lehetıség nyílt. A privatizálás abból állt, hogy megkaptam a 
tevékenységet minden vagyon és fillér nélkül. Nem egyszemélyben, hanem a mővezetı és 
kirendeltség-vezetı társaimmal, öten álltunk össze egy magántársasággá, Kft.-vé. Megkaptuk 
a tevékenységet és kiraktak bennünket az utcára. Azóta önállóan dolgozunk és boldogulunk. 
A veszteséges tevékenységet meg tudtuk úgy csinálni, hogy nyereségesek lettünk. Tudtunk 
venni magunknak székhelyet Szegeden a Moszkvai körúton, egy családi házat és azóta is 
abban dolgozunk. Szeged mellett még 27 településen láttuk el ezt a tevékenységet. Majd 
Makó meghirdette kb. 4 évvel ezelıtt, el is nyertük a tevékenységet. Makóval együtt a pár 
környezı települést is „örököltük”. Az árakkal azóta is bajban vagyunk, mert alacsonyabb 
árakon dolgozunk 5-6 településen, mint Szeged és környékén. Ezen a környéken igazából 
nullszaldóra kijövünk, amit Szeged környékén dolgozunk, azon van egy kis nyereség, és 
abból fejlesztgetünk és bıvítjük a tevékenységi körünket.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm. Vélemény a szolgáltató munkájáról? 
 
Bacsa György alpolgármester: Dolgozott már itt több cég is Kiszomboron, pozitív 
véleményem van. Megjelennek és megcsinálják a feladatot.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem kapunk panaszokat a faluból sem.  
 
Szenkovszky István ügyvezetı: Köszönöm, örömmel hallom, mert ilyenkor van visszajelzés 
a kollégáimról, erıltetjük, hogy így legyen.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Kintlévıség? 
 
Szenkovszky István ügyvezetı: Nem jellemzı. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ezek szerint reálisak az árak. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most ezek az árak magasabbak lesznek, mint a korábbiak. 
 
Szenkovszky István ügyvezetı: Nem közismert, de a kéményseprı ahhoz, hogy munkáját 
szabályosan végezze, borzalmasan költséges dolog. Ahhoz, hogy szabályosan végezzük a 
munkánkat, rengeteg apró-cseprı kiadás van, amire nem is gondolnának az emberek. Pár éve 
kijött a munkavédelem és azt kérdezte, hogy öltöznek a kéményseprık, érhete-e hozzájuk 
korom. Persze, hogy érhet hozzájuk korom, bár van szájkendıjük, egyebek. Kiderült, hogy a 
munkavédelem szerint egy szem korom nem érhet hozzá, mert a korom rákkeltı és nincs alsó 
határértéke. Megbüntettek bennünket 500.000,- Ft-ra és évekbe telt, az egész szakmát össze 
kellett fogni, küzdöttünk azért, hogy a munkavédelem visszavonja és elismerje, hogy ez nem 
lehetséges, nem veszélyesebb maga a korom, mint magán a ruhán lévı fekete színezı 
szemcse. Három évig tartó költséges procedúra volt.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a 
határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 334/2011. számú határozatát. 
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 Tárgy: Kéményseprı-ipari közszolgáltató kiválasztása (kéményseprı-ipari közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos pályázati eljárásban döntés) 

 
334/2011.(XI. 29.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a kéményseprı-
ipari közszolgáltató kiválasztása (kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos 
pályázati eljárásban döntés) 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) bekezdése 
alapján, a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság 
javaslatát figyelembe véve megállapítja, hogy a kéményseprı-ipari közszolgáltató 
kiválasztása 2 éves idıtartamra (2012. január 1.-2013. december 31.) Kiszombor nagyközség 
közigazgatási területén tárgyban kiírt pályázati eljárásban nyertes pályázó: 
 

Szegedi Kéményseprıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
(képviseli: Szenkovszky István ügyvezetı) 

Cím: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. 
 
tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, mely pályázat érvényes és a 
pályázat megfelel a kiírásban rögzített tartalmi és formai követelményeknek, tartalma a 
pályázat kiírója részérıl elfogadható. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a nyertes pályázóval kötendı – 2012. január 1-tıl 2013. december 31-
ig hatályos – közszolgáltatási szerzıdésnek a határozat melléklete szerinti tartalommal 
történı aláírására. 
 
Határozatról értesül: 

- Szegedi Kéményseprıipari Kft. Szenkovszky István ügyvezetı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- A Kiszombori EESZI Bölcsıdében mőködı csoportok meghatározása 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 6. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a Kiszombori EESZI Bölcsıdében 
mőködı csoportok meghatározása. Szülıi értekezleten voltam a bölcsıdében, elıtte többször 
beszélgettünk az intézményvezetıvel, a bölcsıdevezetıvel, megállapodtunk abban, hogy 2 
csoport lesz, megpróbálják úgy összeállítani a gondozónıi állományt, hogy minden 
gyermeknek legalább egy gondozónı ismerıs legyen. Ezt meg is tudták csinálni, a szülıket 
már így fogadtuk, elmondtuk, hogy mi az indok, ami miatt ezt meg kell lépjük. Úgy 
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 gondolom, hogy meg is értették. 26 fıre lesz most lehetıség, 26 gyermeket lehet bevinni, 
jelenleg 21-en vannak, elıjegyzésben vannak még gyerekek, akiket fel tudnak majd venni. 

Ha olyan sok lesz a jelentkezı, akkor az óvoda áll rendelkezésre, 2,5 éves kor után át tudják 
venni. A GYES-en lévık helyére nem veszünk fel senkit, van egy szerzıdéses kolléganı, 
akinek a munkaviszonyát nem fogjuk meghosszabbítani, ez annyit jelent, hogy 2,5 
létszámmal kevesebbel mőködik majd a bölcsıde. Ettıl a döntéstıl nem lesz olcsóbb a 
bölcsıde mőködése, kb. ennyi hiányt fog realizálni, mint eddig. Korábban egy magasabb 
létszámmal mőködtek, most azt tudjuk majd kompenzálni, amit a gyereklétszám-csökkenés 
okoz. Kérdezem intézményvezetı asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Kunné Horváth Izabella EESZI vezetı: Az elıterjesztés elkészítése óta nem történt változás. 
Ha van esetleg kérdés, igyekszem válaszolni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Eddig 6 millió Ft-ot tett bele az önkormányzat, de átlagban 
több gyermek volt bent. Most csökken a gyereklétszám, nem tudjuk ezt a hiányt ezáltal 
csökkenteni. Most, hogy ezt megléptük, ez a hiány nem fog nıni. Nem tudjuk még, hogy csak 
a kötelezı feladatokat finanszírozzák-e majd normatív módon, akkor nagy baj lesz, mert nem 
csak 6 millió Ft-ot kell biztosítani, hanem még 14 millió Ft-ot, mivel 20 millió Ft a mőködés 
költsége. Térítési díjat lehetne még bevezetni, szerintem az nem járható út. Kérdés? Aki 
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 335/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombori EESZI Bölcsıdében mőködı csoportok meghatározása 
 
335/2011.(XI. 29.) KNÖT h.  

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
EESZI Bölcsıdében mőködı csoportok meghatározása tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az EESZI Bölcsıde 
gyermekcsoportjainak számát 2011. december 1. napjától 2 csoportban határozza meg, 
egyidejőleg felkéri az intézmény vezetıjét, hogy az intézmény szakmai és technikai létszámát 
az új csoportbontásnak megfelelıen alakítsa ki. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Kunné Horváth Izabella EESZI intézményvezetı 
- Dénes Andrásné Bölcsıde szakmai vezetı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Együttmőködési megállapodás a Magán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 
Zenemővészeti Szakképzı Iskolával 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
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/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az együttmőködési megállapodás-tervezet a jegyzıkönyv 7. 

számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Együttmőködési megállapodás a Magán Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény és Zenemővészeti Szakképzı Iskolával. Lejárt a szerzıdés, ezért 
szükséges kötni egy újabb együttmőködési megállapodást. Közoktatási szerzıdést szeretett 
volna igazgató úr, de ezt nem köthetünk, mert a megyei önkormányzatnak van lehetısége, 
hogy mővészetoktatásra szerzıdést kössön. Ezt az oktatási formát megcsinálhatnánk a saját 
iskolánk keretein belül is. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért az együttmőködési 
megállapodás megkötésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 336/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Együttmőködési megállapodás a Magán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 
Zenemővészeti Szakképzı Iskolával 
 
336/2011.(XI. 29.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
együttmőködési megállapodás a Magán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 
Zenemővészeti Szakképzı Iskolával tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a továbbiakban is együtt 
kíván mőködni a Magán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Zenemővészeti Szakképzı 
Iskolával (6900 Makó, Szent János tér 30., képviseli: Csikota József igazgató). 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert az együttmőködési megállapodásnak – a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal történı - aláírására. 
 
Az együttmőködési megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Magán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Makó 
Csikota József igazgató 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Tájékoztató a Sportcsarnok és a Móricz utcai sportszoba kihasználtságáról 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a táblázat a jegyzıkönyv 8. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztató a Sportcsarnok és a Móricz utcai sportszoba 
kihasználtságáról. Köszöntöm az iskola igazgatóját. Felújítottuk a Sportcsarnokot, és ennek 
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 kapcsán beszélnénk errıl a témáról. Kerestek, hogy szeretnék igénybe venni a 
Sportcsarnokot, mindig folyamatosan azt érzékeltem, hogy kevés a hely, még több kellene, 

ez néha okoz is gondot, ezért kértem, hogy írja le az iskola, hogy kinek van kiadva, melyik 
terem és mennyi forintért. Kérdezem igazgató asszonyt, szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: A Móricz utcai iskola tornaszobája is bejött a képbe, 
ennek nagyon örülök, mert egy kicsit hatékonyabban lehet azokat a csoportokat kezelni, akik 
egyébként a küzdıteret teljes m2-ben nem vették igénybe. Úgy gondolom, hogy ez is egy 
újabb lehetıség, ami a kiszomboriakat egy kicsit nagyobb rétegben érinti, és lehetıséget 
biztosít arra, hogy a szülık esetleg gyerekekkel együtt valamilyen sporttevékenységet 
mőveljenek. Látható a terembeosztásból, hogy még a tornaszoba bír valamennyi terhelést. A 
Sportcsarnoknak, nyilván amikor az idıjárás engedi, és a focisták kint tudnak lenni, akkor 
más jellegő a beosztása.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Az utóbbi években labdarúgó tornát rendezünk a Sportcsarnokban. 
Az idıbeosztásba ez valahogy még beleférne vagy esetleg vasárnap tartani? 
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Nem tudom lassan lefedni a két takarítónı 
munkaidejével, hogy állandóan ott legyen valaki. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A két takarítónıvel, hogy nem tudja megszervezni, hogy 
megfelelıen mőködjön? 
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: A terembeosztásból is látszik, hogy este fél 9-ig van 
nyitva, ami este 9 órában realizálódik, mire mindenki elmegy. Viszont reggel nyitunk és 
mennek takarítani, amit este nem tudtak befejezni. Gyakorlatilag reggel 6 órától este 9-ig 
nyitva vagyunk. Ebben van olyan idıszak is, amikor váltják egymást, van amikor 
párhuzamosan mind a ketten bent vannak, mert például egy küzdıteret nem fog egy ember 
annyi idı alatt feltakarítani. A két takarítónı 8 órás munkaviszonyából van összecsúsztatva, 
így nem tudjuk a folyamatos teljes nyitva tartást biztosítani. Az iskolagondnok az iskolában 
kezd, megvan az a fajta idıbeosztása, ami egyrészrıl az iskolához köti, másik részrıl a 
Sportcsarnokhoz.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Járnak ide Makóról is, ezt is el lehet dönteni, hogy jövıre 
engedélyezzük-e.  
 
Balázs Zoltán képviselı: A munkaóraszámot értem, de kifizetjük a nevezési díjakból azt a 
személyt, aki nyitva tartja a Sportcsarnokot, hogy vasárnaponként lehessen lejátszani a 
bajnokságot.  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: A két ünnep között mindig voltak karácsonyi kupák, 
azoknál biztosítottuk eddig is a nyitva tartást. Azt gondoltam, hogy rendszeresre gondol.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés? Aki tudomásul veszi a tájékoztatót, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 337/2011. számú határozatát. 
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 Tárgy: Tájékoztató a Sportcsarnok és a Móricz utcai sportszoba kihasználtságáról 
 

337/2011.(XI. 29.) KNÖT h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és tudomásul 
vette a Sportcsarnok és a Móricz utcai sportszoba kihasználtságáról szóló tájékoztatót. 
 
A Sportcsarnok és a Móricz utcai sportszoba kihasználtságáról szóló tájékoztató a határozat 
mellékletét képezi. 
 
Határozatról értesül: 

- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor, Óbébai u. 6. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti épületben lévı 115,97 m2 nagyságú önkormányzati 
tulajdonú üzlethelyiség bérlete 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 9. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti épületben lévı 115,97 
m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérlete tárgyú elıterjesztéssel folytassuk 
munkánkat. Eddig egyetlen pályázat sem érkezett be. Ismét meg kellene hirdetni. Kérdés, 
észrevétel, vélemény? Aki egyetért az üzlethelyiség ismételt meghirdetésével a határozati 
javaslatban foglaltaknak megfelelıen, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 338/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti épületben lévı (volt Gazdabolt) üzlethelyiség 
pályázati eljárás keretében bérbeadás útján történı hasznosítása 
 
338/2011.(XI. 29.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. november 30. 
napjával megüresedett önkormányzati tulajdonú, Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti 
épületben lévı 115, 97 m2 nagyságú üzlethelyiség (Üzlet 66,5 m2 ; Raktár 49,47 m2) további 
hasznosítására, 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 (Üzlet  551,- Ft/m2 + ÁFA; 
Raktár  220,- Ft/m2 + ÁFA) mérték alapján, 59.406,-Ft/hó bérleti díj, mint alapár figyelembe 
vételével, pályázat útján dönt. 
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 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 a 
2012. januári 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 

 
 
- Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásról 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester     jegyzı 
 
/A határozati javaslat a jegyzıkönyv 10. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásról. Kérdés, 
észrevétel, vélemény? Aki tudomásul veszi a határozati javaslatban foglaltakat, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 339/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztatás diszkont kincstárjegy vásárlásáról 
 
339/2011.(XI. 29.) 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, 
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. 
november 9-én lejárt 101.333.642,- Ft árfolyamértékő diszkont kincstárjegy, melybıl ismét 
diszkont kincstárjegyet vásárolt Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 102.239.005,- Ft 
árfolyamértéken 2012. január 4.-ei lejárattal. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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 - A mezııri járulék kivetésével kapcsolatos beadvány 
Elıadók: Szegvári Ernıné    Dr. Kárpáti Tibor 

      polgármester     jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslatok a jegyzıkönyv 11. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A mezııri járulék kivetésével kapcsolatos beadvánnyal 
folytassuk munkánkat. A dolgozókra vonatkozó kérdéseknél el kell rendelni a zárt ülést. Két 
határozati javaslat készült. Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Az éves mőködési költség 7.207.000,- Ft, állami támogatás 
1.800.000,- Ft, a mezııri járulék 5.250.000,- Ft. Mikor februárban volt errıl szó a mezıır 
kinevezésekor, akkor is volt ugyanilyen elıterjesztés, de akkor volt benne egy összeg, amit az 
önkormányzat tett hozzá ehhez a mőködéshez.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az elıterjesztésben utalunk arra, hogy a ténylegesen befolyó 
járulék a kivetési összegtıl lényegesen kevesebb.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Minden évben arról volt szó, hogy ehhez az önkormányzat plusz 
pénzt biztosít. Ha ez így van, és esetleg úgy dönt a képviselı-testület, hogy a 
munkaviszonyokat megszőnteti, akkor árnyalódik a dolog. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez úgy fog árnyalódni, ami a munkaviszony 
megszüntetésekkel kapcsolatos, hogy amit ki kell fizetni, azt mind az önkormányzat 
költségvetésébıl kell biztosítani.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ha mindenki befizetné a mezııri járulékot, akkor ez 0 Ft-os 
lenne. Az a kérdésem, aki nem fizeti be, azon nem lehet behajtani? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Próbálkozunk, küldjük a felszólításokat.  
 
Bacsa György alpolgármester: Valahol a gazdáknak is igazuk van. Az 5.250.000,- Ft-ból, 
szerintem 3-4 millió Ft-ot az a pár nagyobb gazda fizet be, akik tényleg nem veszik igénybe. 
A mezııri szolgálatra a kis földtulajdonosoknak van szüksége, akik nem fizetnek mezııri 
járulékot.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Lehet, meg se tudná fizetni ezt a költséget, ezt a 
nagyságrendet.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem tudjuk, hogy folyna be a kisebb földtulajdonosoktól, 
mert sok elhanyagolt terület van, aminek be kellene számítani a területét. Ezekre a területekre 
nem is számítunk mezııri járulékot, mert többe kerül a levelezés, a behajtás, mint amit 
befizetne.  
 
Bacsa György alpolgármester: Az 5.250.000,- Ft-ban, gondolom, ez is benne van, amit nem a 
kis földtulajdonosok fizetnek meg, ebbıl jön, amit az önkormányzat fizet meg. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem az önkormányzat fizeti, a járulékoknak fedeznie 
kellene, de miután sok apró területő gazda van, akiknek nem is vetjük ki, a nagyobb gazdák 
fizetik meg a kis földterületek utáni díjat is. Úgy van kiszámolva a díj, hogy eleve a kis 
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 területőekkel nem számolunk. 3.000 m2 alatt nem kell fizetni, mind mentes, már pedig sok 
ilyen terület van. Kérdezem a közgazdasági csoportvezetıt, mennyi mezııri járulékot 

fizettek be az idei évben? 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Október 31. nappal 5.150.000,- Ft-ot, 
de még novemberben is fizettek be. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Egyébként a szolgálatot évközben nem lehet megszüntetni, 
csak január 1-tıl. Ebben az évben úgy néz ki, ki fogunk jönni ebbıl a bevételbıl. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Nem tudom, kinek mi a meglátása, hogy a mezııri szolgálat 
milyen?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Jöttek-mentek a mezıırök, ez az, amit nem lehet 
összehasonlítani, mert amikor nem lesz, akkor fogjuk látni ennek a végeredményét. Most nem 
tudjuk mérni, hogy ennek a megszőnésével mi fog bekövetkezni. Azt is tudni kell, hogy azért 
odafigyelnek a falopásokra, ha leraknak hulladékot a földeken, akkor is szólnak. Ez problémát 
fog okozni. Másik megoldás az lehetett volna, hogy mindenki fizetett volna egy „x” összeget. 
Meg kellene nézni, hogy mi az a minimális területnagyság, amire érdemes kivetni járulékot. 
Ha 300-400,- Ft-ot fizet be és közben rengeteg az adminisztráció, a tértivevényes levél, a 
nyomtatás költsége, a nyilvántartás. Ráadásul nem jönnek be szólni, hogy eladta, vagy átadta 
a földet valakinek, mert a használónak kellene bejelentést tenni, nem csak a tulajdonosnak. 
Számtalan esetben jönnek be felháborodva, hogy már régen eladták, ezt be kellett volna 
jelenteni. Nem hiszem, hogy ezekbıl az apróbb tételekbıl ki tudnánk egyensúlyozni ezt az 5 
millió Ft-ot, hogy a nagy gazdáknak is kisebb terhük legyen és a többi földtulajdonos is 
fizessen.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Mikor itt dolgoztam, volt szerencsém ezt a dolgot kezelni. 
Úgy gondolom, hogy ez mindig nehéz és sarkalatos kérdése az ügyintézı munkájának, 
ugyanis tényleg annyi gyakorlati probléma adódik nap, mint nap ezzel kapcsolatban: nem 
szólnak, ilyen bérleti szerzıdés, olyan keretszerzıdés. Nagyon nehéz nyomon követni, sok 
munkaórát is elvesz. Nem tudom, a hatékonyságát tekintve, amire létrejött önmagában maga a 
rendszer: idén vagy az elmúlt évek távlatában, volt-e olyan eset, amikor fogtak esetleg 
elkövetıt? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Fogtak, voltak esetek, amikor rendırségnek átadták, 
szabálysértésre. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Kellemes meglepetés volt, hogy az 5.250.000,- Ft kivetésbıl 
5.150.000,- Ft-ot befizettek. Annak idején, amikor csináltam, küldhettük a többszöri 
felszólításokat is és akkor sem fizették be. 
 
Szirbik Imre képviselı: Csak a nagyobb földhasználók fizették be?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérem a közgazdasági csoportvezetıt, hogy tájékoztassa a 
testületet, hogy ez a befizetett összeg hány tételbıl érkezett be. 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Az elıterjesztésnél félreértés volt, 
mert megadtuk, hogy mennyi a várható éves bevétel a mezııri járulékból, illetve állami 
támogatásból. A kivetés nem egyezik a befizetéssel, minden évben az elızı évhez hasonlóan 
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 próbálunk tervezni. Az 5.250.000,- Ft a várható árbevétel, a kivetés 6.055.000,- Ft, ebbıl 
5.150.000,- Ft folyt be. 280 érintett fizette be ezt az összeget. Nagyságrendileg 102.000,- Ft, 

24.000,- Ft, 500,- Ft, 800,-Ft, nagyon sok 1.000 és 2.000,- Ft-os tétel van, 1.134.000,- Ft, 
983.000,- Ft, van 1.548.000,- Ft-os is. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ha mindenki befizette volna, akkor plusz 1 millió Ft-ban lenne a 
költségvetés.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Mikor korábban tárgyaltunk errıl, akkor is elmondtam, hogy a 
mezııröknek is el kellene tudni önmagukat adni és javasoltam, hogy hetente vagy havonta 
menjenek ki személyesen a nagy gazdákhoz a saját munkahelyük megtartása végett, ennyit 
meg kellett volna csinálniuk. Nem volna ez kérdés. Ha most nem döntenénk benne, azon 
kellene elgondolkodni, hogy legyen egy minimális járulék a kis területet használóknak is, évi 
1.000,- Ft. Megnézni, hogy az 1.000,- Ft mennyit fed le, a nagy gazdáknak meg lecsökkenteni 
a befizetendı járulékot 30 %-kal.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt ki kellene számolni.  
 
Bacsa György alpolgármester: Az a gond, hogy azoknak az embereknek, akik rá vannak 
szorulva a mezııre, kis területük van, azok is azt mondják, hogy órát lehet igazítani a 
mezıırhöz, amikor megjelenik. Minden nap egyszer végigautózik és ennyi. Ha mi volnánk a 
nagy gazda helyében, nem tetszene, hogy azért, amiért nem kapunk semmit, fizetni kellene. A 
Maros árterében sok területet eladtak, és nem használják. Az egyik gazdálkodó vette meg az 
ottani területek 80 %-át, amiben szintén nagyüzemi növénytermesztés folyik és erdısítés.  
 
Szirbik Imre képviselı: Ha most azt mondjuk, hogy a számok alapján megáll a lábán, tartsuk 
meg, ha így döntünk, akkor azt mondjuk, hogy a nagy gazdák fizessék ki, mert az 
önkormányzatnak nem kerül költségébe.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt kellene eldönteni. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ha van, aki hatékonyan végzi a feladatát, lehet, érdemes 
lenne utánaszámolni, hogy valami csökkentést kihozni egy vagy két dolgozónak a bérét és 
mindenki azt érezné, hogy csökkentés van, de mégsem szőnik meg teljesen. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Akkor egy bizonyos tulajdonos-rétegnek jelentıs emelést 
jelentene. Az a probléma, hogy ha kivetjük, mit ér, ha azt nem tudjuk behajtani. Most az 
analitikus rendszerünk sem jó ehhez, mert a kicsi területekkel nem foglalkoztunk, ezt újra kell 
győjteni, hány helyrajziszám van, ki a tulajdonos, a legkisebbtıl a legnagyobbig.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A nagyobb gazdáknak sem csökkenne radikálisan a befizetendı 
járulék összege. A kis területőekkel nagyon sok munka lenne, plusz kiadás mindenkinek és 
nem nyernénk annyit, amennyit veszítünk a másik oldalon. Most abban kellene dönteni, hogy 
maradjon vagy ne ez a mezııri szolgálat.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Amit képviselı asszony javasolt, tapasztalataim alapján nem 
vezetne sehova. Nem kellene ezt a döntést elodázni munkajogilag sem. A nagyobb gazdák 
mekkora területet adhatnak ki fokhagymának? 
 
Bacsa György alpolgármester: Szinte csak annyit, amennyi kötelezı, minimálisan adnak ki.  
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 Szegvári Ernıné polgármester: Ezeket a területeket kellene ırizni. 
 

Bacsa György alpolgármester: Régebben sem a mezıırök ırizték.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van egy másik probléma, ha ezt megszüntetjük, a 
fegyvereket le kell adni. A rendırséghez tudjuk leadni ırzésre, vagy el kellene adni? 
 
Bacsa György alpolgármester: A rendırség 300,- Ft/nap összegért ırzi, nagyon gyorsan el 
kellene adni. Ha olyan döntés születik, segítek az eladásban. Kb. 40.000,- Ft-ért lehet eladni 
darabját. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Az foglalkoztat, hogy mi lesz a három emberrel, és ha nincs a 
szolgálat. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Nem lehet nem figyelembe venni a beadványt.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Jövı évtıl szőnne meg? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: December 31-gyel megszőnne, utána annyi költség lesz, 
amennyit a kollégák kiszámoltak végkielégítésre és felmentési idıre járó bér. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Ki kell közölni 15 nappal elıtte, és utána indul a felmentési idı, 
valamint meg kell kísérelni munkát felajánlani. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez a tevékenység most ha megszőnik, keresni kell valami 
munkafeladatot. Például járhatná a területet még 2 hónapig, figyelje a falopásokat, leraknak-e 
szemetet, de nem, mint mezıır. Megszüntetjük a mezııri szolgálatot, nem igénylünk állami 
támogatást, nem kérünk a gazdáktól pénzt. Mőködhet így még 2 hónapig? Saját hatáskörben 
is fenntarthatnánk, hogy nem kérünk pénzt. Megszüntethetnénk például úgy, hogy az elsı 
negyedévre igényeljünk állami támogatást, a gazdáktól viszont nem szednénk be járulékot.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdése szerint „az 
önkormányzati mezei ırszolgálat megalakítási, fenntartási és mőködési költségeit a 
földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezııri járulékból és a központi 
költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni”. Elıírja, hogy mibıl kell fedezni. 
Úgy gondolom, gond lehet, hogyan alkalmazzuk a mezıırt arra a 2 hónapra. Vagy adunk 
valamiféle feladatot, vagy nem ajánlunk fel. A tevékenységi kör megszüntetésre kerül.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Mikor ilyen munkaerıhiány van, csak le kellene dolgozniuk 
a két hónapot. Lehet, azt kellene átgondolnunk, hogy még két hónapig maradjon fent a 
mezııri ırszolgálat. Azt nem tudom, hogy be kell-e szedni a díjakat vagy anélkül még 
mőködtethetı. Február végével kellene megszüntetni az ırszolgálatot, és arra az idıszakra 
eltekintünk a díjfizetés alól.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Akkor a rendelet is február 29. napjával kerülne hatályon kívül.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A mezei ırszolgálat megszüntetésével 3 embernek nem lesz 
munkahelye, ez biztos, hogy borzasztó döntés. Mindent megtettünk, ebben az esetben úgy 
érzem, próbálkoztunk a múltkor is, elodáztuk ezt a döntést, igazán már nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a beadványt. Érdeksérelmek vannak, ha most reálisan nézzük, van igazsága a 
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 nagy gazdáknak is. Ebben jó döntést, hogy ne legyen valakinek érdeksérelme, nem fogunk 
tudni hozni, nincs középút. A gazdáknak ez megelégedésére fog szolgálni, a mezııreinknek 

sajnos nem lesz munkahelye. Van-e még kérdés, észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, 
aki az „A” változattal ért egyet, hogy utasítsuk el a kérelmét, és ebbıl az következik, hogy 
megmarad a mezııri ırszolgálat, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 7 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A „B” változatban a mezııri ırszolgálat megszüntetésérıl 
döntünk, azzal a módosítással, hogy 2012. február 29. napjával szőnne meg, aki ezzel ért 
egyet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 340/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A mezııri járulék kivetésével kapcsolatos beadvány 
 
340/2011.(XI. 29.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a mezııri 
járulék kivetésével kapcsolatos beadványról szóló elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezııri járulékról, a 
mezei ırszolgálatról és a vonatkozó munkaügyi jogszabályokról szóló tájékoztatást tudomásul 
vette. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezııri járulék 
kivetésével kapcsolatos beadványban foglaltaknak helyt ad, a mezei ırszolgálatot 2012. 
február 29. napjával megszünteti. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezei ırszolgálatról 
szóló 11/1998. (VI. 18.) KKÖT rendelet – 2012. február 29. napjával történı - hatályon kívül 
helyezésével kapcsolatos elıterjesztést 2011. decemberi soros ülésén tárgyalja, ezért felkéri 
Szegvári Ernıné polgármestert, hogy azt az ülésére készítse elı. 
 
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezei ırszolgálat 
megszüntetésével összefüggı, a mezııri munkakört betöltı közalkalmazottakat érintı 
munkaügyi döntéseket külön, egyedi határozatokban rögzíti. 
 
A határozatról értesítést kap: 

- kérelmezık 
- mezıırök 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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 Szegvári Ernıné polgármester: A munkaügyi döntéseket az elhangzottaknak megfelelıen 
kell elıkészíteni, ebben csak a következı ülésen tudunk dönteni a rendelettel kapcsolatos 

döntéssel együtt. 
 
 
3. Napirend 
Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó 
Szervezeti Egységének Fenntartó Társulása 2011. évi költségvetése háromnegyed éves 
teljesítésének értékelése 
Elıadók: Szegvári Ernıné  Szabóné Tamás Julianna Kunné Horváth Izabella 
      polgármester     közgazd. csop.vez.       EESZI vezetı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı napirend a Kiszombor – Ferencszállás – 
Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális 
Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének Fenntartó 
Társulása 2011. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítésének értékelése. Kérdés, 
észrevétel, vélemény? Aki elfogadja az EESZI Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti 
Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének Fenntartó Társulása 2011. évi költségvetése 
háromnegyed éves teljesítésének értékelését, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 341/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot 
Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2011. III. negyedévi költségvetés teljesítése 
 
341/2011.(XI. 29.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
alábbiak szerint Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti 
Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2011. III. negyedévi költségvetés 
teljesítését: 
 
I. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
Intézményi finanszírozás 6.826 7.356 5.198 70,7 
Bevétel összesen:  6.826 7.356 5.198 70,7 
 
Kiadási elıirányzat és teljesítése 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyi jellegő kiadás 4.621 4.766 3.567 74,8 
2. Munkaadót terhelı jár. 1.226 1.226 886 72,3 
3. Dologi kiadás 979 1.364 745 54,6 
Kiadás összesen:  6.826 7.356 5.198 70,7 
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 Létszámadatok: 
 Teljes munkaidıben foglalkoztatott  2 fı 

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

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Intézményi ellátás díja 0 0 0  
2. Intézményfinanszírozás 5.440 5.451 2.917 53,5 
Bevétel összesen:  5.440 5.451 2.917 53,5 
 
Kiadási elıirányzat és teljesítése 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyi jellegő kiadás 3.245 3.254 1.890 58,1 
2. Munkaadót terhelı jár. 876 878 498 56,7 
3. Dologi kiadás 1.319 1.319 528 40 
Kiadás összesen:  5.440 5.451 2.917 53,5 
 
Létszámadatok: 
 Teljes munkaidıben foglalkoztatott  1 fı 
 Részmunkaidıben foglalkoztatott  1 fı 
 
A határozatról értesül: 

- Jani János polgármester Ferencszállás  
- Fekete József polgármester Klárafalva 
- Szegvári Ernıné polgármester, Helyben 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Helyben 
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
4. Napirend 
Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulása 2011. évi költségvetése 
háromnegyed éves teljesítésének értékelése 
Elıadók: Szegvári Ernıné  Szabóné Tamás Julianna Börcsökné Balázs Márta 
      polgármester     közgazd. csop.vez.           óvodavezetı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által 
fenntartott Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulása 
2011. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítésének értékelése. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? Aki elfogadja az Óvodai Társulás 2011. évi költségvetés háromnegyed éves 
teljesítésének értékelését, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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 A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 342/2011. számú határozatát. 
 

Tárgy: Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2011. III. negyedévi 
költségvetés teljesítése 
 
342/2011.(XI. 29.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
alábbiak szerint Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2011. III. negyedévi 
költségvetés teljesítését: 
 
Ferencszállási Tagintézmény 
 

Bevételi elıirányzat és teljesítés 
adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Normatív áll. támogatás 4.053 4.076 3.103 76,1 
2. Térítési díj 246 246 214 87,2 
3. Pénzeszköz átvétel önkormányzat 2.046 2.046 1.535 75 
4. Pénzeszköz átvétel kistérség 1.471 1.471 1.103 75 
Bevételek összesen:  7.816 7.839 5.955 76 
       
Kiadási elıirányzat és teljesítés 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyes juttatás 3.938 3.956 3.036 76,7 
2. Munkaadót terhelı jár. 1.048 1.053 783 74,4 
3. Dologi kiadás 870 870 641 73,7 
Óvodai kiadás összesen:  5.856 5.879 4.460 75,9 
 

Intézményi étkezés 
adatok ezer forintban 

1. Dologi kiadás 1.960 1.960 1.361 69,4 
Kiadások mindösszesen: 7.816 7.839 5.821 74,3   
Klárafalva Tagintézmény 
 

Bevételi elıirányzat és teljesítés 
adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Normatív áll. támogatás 2.079 2.101 1.602 76,2 
2. Térítési díj 316 316 188 59,5 
3. Pénzeszköz átvétel önkormányzat 3.561 3.561 2.670 75 
4. Pénzeszköz átvétel kistérség 812 812 609 75 
Bevételek összesen:  6.768 6.790 5.069 74,7 
 

Kiadási elıirányzat és teljesítés 
adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyes juttatás 3.882 3.899 2.963 76 
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 2. Munkaadót terhelı jár. 1.031 1.036 768 74,1 
3. Dologi kiadás 771 771 291 37,7 
Óvodai kiadás összesen:  5.684 5.706 4.022 70,5 

 

Intézményi étkezés 
adatok ezer forintban 

1. Dologi kiadás 1.084 1.084 748 69 
Kiadások mindösszesen: 6.768 6.790 4.770 70,3 
 
A határozatról értesül: 

- Jani János polgármester Ferencszállás  
- Fekete József polgármester Klárafalva 
- Szegvári Ernıné polgármester, Helyben 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Helyben 
- Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Kiszombor 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
5. Napirend 
Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott 
Iskolafenntartó Társulása 2011. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítésének 
értékelése 
Elıadók: Szegvári Ernıné  Szabóné Tamás Julianna Szabóné Vígh Erzsébet 
      polgármester     közgazd. csop.vez.       iskolaigazgató 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által 
fenntartott Iskolafenntartó Társulása 2011. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítésének 
értékelése. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki elfogadja az Iskolafenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetése háromnegyed éves teljesítésének értékelését, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 343/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulása 2011. III. negyedévi költségvetés teljesítése 
 
343/2011.(XI. 29.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
alábbiak szerint Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak Általános 
Iskolai Intézményfenntartó Társulása 2011. III. negyedévi költségvetés teljesítését: 
 
Bevételi elıirányzat és teljesítés 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Mőködési bevétel 3.903 3.903 2.892 74,1 
2. Intézményfinanszírozás 123.616 132.169 94.946 71,8 



36

 Bevételek összesen (1+2):  127.519 136.072 97.838 71,9 
 

Kiadási elıirányzat és teljesítése 
adatok ezer forintban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
1. Személyi jellegő kiadás 80.351 86.045 63.581 73,9 
2. Munkaadót terhelı jár. 21.638 22.813 16.342 71,6 
3. Dologi kiadás 25.530 26.791 16.887 63 
Mőködési kiadás összesen:  127.519 135.649 96.810 71,4  
Felhalmozási kiadás 0 423 1.028 243 
Kiadások összesen: 127.519 136.072 97.838 71,9 

 
Létszámadatok: 
 Teljes munkaidıben foglalkoztatott  36 fı 
 

A határozatról értesül: 

- Jani János polgármester Ferencszállás  
- Fekete József polgármester Klárafalva 
- Szegvári Ernıné polgármester, Helyben 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Helyben 
- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
6. Napirend 
A költségvetés háromnegyedévi teljesítésének értékelése 
Elıadók: Szegvári Ernıné   Szabóné Tamás Julianna Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      közgazd. csop.vez.   jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat, a mellékletek és a P.Ü.V.E.B. határozata a jegyzıkönyv 15. 
számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A költségvetés háromnegyedévi teljesítésének értékelése. 
Kérdezem Szabóné Tamás Juliannát, szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: A 2. számú mellékletben a 
módosított elıirányzat „összesen” sora 787.383 e Ft. Technikai hiba történt. Ennyivel 
szerettem volna kiegészíteni.  
 
Gazsi Gábor képviselı: A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı 
Bizottság nagyon jónak találta a háromnegyed éves teljesítést, elfogadásra javasolja. 
Köszönjük, hogy ebben a nehéz helyzetben is ilyen szép gazdálkodást mutat az 
önkormányzat. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Minden intézménynek takarékoskodni kell, kérni kell a 
testülettıl az átcsoportosítást, mert a bérbıl csak a testület jóváhagyásával lehet.  
Szekeres Krisztián képviselı: Az anyagban benne van, hogy adóhátralékok behajtásának 
hatékonyságát kell erısíteni vagy növelni. Erre van valamilyen jó technika, hogy ezt erısíteni 
lehessen? 
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Szegvári Ernıné polgármester: Jó technika az inkasszó, a behajtás, a végrehajtás.  

 
Szekeres Krisztián képviselı: Technikailag tudom. Ha nem jön be megfelelı bevétel? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Akkor bajban van az önkormányzat, látszik is, hogy nagyon 
hiányzik az a bevétel. Az iparőzési adó esetén voltak olyan cégek, akik feltöltötték év végén a 
számlájukat, májusban a végelszámoláskor nagyon sokat kértek vissza, 4,8 millió Ft-ot. Nagy 
elmaradásunk van gépjármőadóban is, ezeket hajtanunk kell. Természetesen sok mindent 
mérlegelünk, tudjuk, hogy nagyon nehéz a gazdasági helyzet, de ettıl függetlenül lépni kell. 
1,8 % az iparőzési adó mértéke, nem 2 %, gépjármőadót mindenhol ugyanannyit fizetnek az 
országban. 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: A befizetés idıarányosan nem rossz. 
Viszont a befizetési határidı szeptember 15. volt, most már csak a hátralékok befizetése 
várható. Az iparőzési adónál valószínő 4 millió Ft nem fog teljesülni az elıirányzathoz képest.  
 
Szirbik Imre képviselı: Próbáljunk azért a lehetıségekhez képest vigyázni a vállalkozóinkra, 
hogy megmaradjanak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy gondolom, hogy ügyelünk arra, hogy ne drasztikus 
lépéseket tegyünk meg, egyeztetünk. Ha kérelemmel élnek, akkor jegyzı úr tud 
részletfizetésre lehetıséget adni.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ezzel a lehetıséggel szoktak élni? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Igen. Ha nem fizeti meg az aktuális részletet, akkor abban a 
pillanatban az egész összeg esedékessé válik, akkor már bírságot is fizetnie kell. Ügyelni kell 
arra, hogy próbálja teljesíteni. Nem akarunk a vállalkozóinknak rosszat.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Ha részletfizetést kér, akkor a 
vállalkozó is jól jár, mert ha adóigazolást kér a helyi adóhatóságtól, akkor ki tudjuk adni 
annak ellenére, hogy lemaradásban van, mert az esedékesség a részletfizetés idıpontjában 
van, így nincs adóhátraléka. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Próbáljuk év végéig egyensúlyban tartani a költségvetést, 
mindenre odafigyelni, akár az étkeztetésnél, hogy ne legyen az, hogy sok adag kimarad.  
 
Bacsa György alpolgármester: Nem is tudunk mit csinálni, azokkal, akiknek ingyen jár az 
étkezés, és nem jelenti be, ha nem étkezik a gyermeke?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kapni fognak egy levelet az érintett szülık, ha nem mondják 
le, akkor ki kell fizetniük. Nemcsak a menzás, a napközis is. Ami ingyen van, azzal így járnak 
el. Megnézzük a jogszabályi hátteret, hogy az ingyenesen étkezınek, ha menzás, mi jár, mert 
véleményünk szerint arra az idıszakra jár étkezés, amíg bent van az iskolában. A menzás 
tízórain és ebédkor van bent, uzsonnakor már nincs bent. Nem evidencia, hogy uzsonna is jár. 
Az iskolakakaóval ugyanez a helyzet. Fizetjük az iskolakakaót, az Áfá-n kívül van önrésze és 
van olyan gyerek, aki meg sem kóstolja, van, ami a hulladékba megy. Aki kéri, igya meg, ami 
kimarad, az a másnapi adagba beszámítódik, mert ezek tartós termékek.  
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 Börcsökné Balázs Márta képviselı: A költségvetési törvénytervezetet néztem, láttam, hogy 
a fıétkezést hangsúlyozza, hogy legalább a déli melegétkezésnél lehet lehívni ezt a normatív 

támogatást. Meg kell nézni, hogy mit mond erre a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 
vonatkozó jogszabály. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha azzal a logikával nézzük, hogy mennyi ideig van bent, ha 
délben elviszik, akkor miért jár neki az uzsonna? Ha egy gyerek menzás, mit jelent? Nem jár 
napközibe, csak ott ebédel. Bent van az iskolában délelıtt, jár neki a tízórai és az ebéd, nem 
szükségszerő, hogy járjon neki az uzsonna is. Utána kell nézni.  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: A gyermekvédelmi törvénynek próbáltam 
utánanézni, beszéltem a makóiakkal. Rászorultsági alapon mőködik, de az értelmezésükben is 
úgy van, hogy legalább a fıétkezést kell biztosítania az önkormányzatnak. A „legalább” 
értelmezhetı úgy, hogy nem kötelezı a többi, a tízórai és az uzsonna. Ha az önkormányzat fel 
bírja azt vállalni, hogy a melegétkeztetésen kívül az iskolában töltött idınek megfelelıen 
például tízórait ad. Nem találtunk a gyermekvédelmi törvényben olyat, ami erre vonatkozna. 
A megfogalmazott levélben semmi törvényellenes nincs, csak felhívjuk a szülı figyelmét, 
kérjük, hogy jelentse. Abban már nem vagyok biztos, hogy jogunkban áll esetleg kiszámlázni, 
ha esetleg nem jelentik be.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Amikor a gyermek bent van iskolaotthonban és az óvodában 
egész nap és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor biztosítani kell 
egész napra az étkezést. Vagy senkinek nem adjuk, vagy olyan rendezıelvet kell követni, ami 
logikus valamilyen szinten. Amikor az iskolában van a menzás, kapjon tízórait és ebédet, 
uzsonnakor már elmegy, nem vesz igénybe napközit, akkor ezt már le tudjuk tisztítani.  
 
Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató: Úgy életszerő, amennyit a gyerek az iskolában bent 
tölt. Az egyenkénti lenyilatkoztatás lenne a célravezetı. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt végig fogjuk majd beszélni. Van-e még kérdés? Aki 
elfogadja a költségvetés háromnegyedévi teljesítésének értékelését, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 344/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetése 
háromnegyed éves helyzetérıl 
 
344/2011.(XI. 29.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

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

adatok ezer forintban 
Eredeti elıirányzat 629.129 
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 Módosított elıirányzat 787.383 
Teljesítés 532.532 

Teljesítés (%) 67,6 
 
 
Kiadás 

adatok ezer forintban 
Eredeti elıirányzat 629.129 
Módosított elıirányzat 787.383 
Teljesítés 478.340 
Teljesítés (%) 60,75 
 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat közmeghallgatással egybekötött nyílt 
ülés keretében. 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 
 


