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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 10. 
napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 10. 
napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Balázs Zoltán, Börcsökné Balázs Márta, Gazsi 
Gábor, Szekeres Krisztián, Szirbik Imre 
 
Összesen: 6 fı 
 
Igazoltan távol: Bacsa György alpolgármester 
 
Összesen: 1 fı  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 
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 napirendre, a meghívó szerint. Van-e más javaslat? 
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 41/2011. számú határozatát 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
41/2011.(II. 10.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. február 10-i 
rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
1. Döntési javaslat.  
    - IPA-pályázat benyújtása. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
1. Napirend 
Döntési javaslat 
- IPA pályázat benyújtása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
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Szegvári Ernıné polgármester: Tegnap kaptam e-mailt, hogy nagyjából már látszanak a 
költségek. A költségek körülbelül felezıdnek, Kiszombor esetén 125.000 Euró, a partnereknél 
135.000 Euró. Projekt elıkészítésre 560.000,- Ft, kiviteli tervekre 500.000,- Ft, 
közbeszerzésre 560.000,- Ft, építésre 28 millió Ft-ot számoltak. Buella Mónika összeállította 
a tervek alapján a megvalósítás várható költségét 27.981.993,- Ft összegben, ebben a 
Templom tér, az alakuló tér, a Szegedi és Nagyszentmiklósi utcák keresztezıdésének a 
rendezése, ami a kertet érinti, és a Szegedi u. 2. az orvosi rendelı elıkertje van benne. Jövı 
ilyenkor fogunk rá választ kapni, hogy nyertünk vagy nem, utána lehet megvalósítani. A 
pályázatban szerepel még: mőszaki ellenıri költség 420.000,- Ft, projekt megvalósítást segítı 
szolgáltatás 560.000,- Ft, marketing tevékenység, ebbıl konferencia 1.692.000,- Ft, közös 
kiadvány magyar oldali költsége 1.820.000,- Ft, nyitórendezvény 826.000,- Ft. Ez azt jelenti, 
hogy tudunk csinálni jövıre egy nyitórendezvényt, egy konferenciát és egy falunapot. Most 
jelen állapotban 125.000 Euróról beszélünk. Az önerı 5 %, ami 6.250 Euró, 280,- Ft-os 
árfolyammal számoltak, így 1.750.000,- Ft lenne. Az idén kifizetendı a pályázatírás költsége, 
illetve felmerültek olyan költségek, mint például a hitelesített tulajdoni lapok díja. Ma még be 
kell mennünk jegyzı úrral a közjegyzıhöz aláírási címpéldányt hitelesíteni, annak is költsége 
van. Holnap reméljük, el tudjuk indítani. Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szirbik Imre képviselı: Pályázzunk. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha nem sikerül, akkor sem sokat veszítünk rajta. Megvan az 
esély, hogy nem nyerünk, mert tegnap hallottam, hogy rendkívül nagy a felbuzdulás és 
rengeteg pályázatot fognak beadni.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Meddig határidıs ezeknek a pályázatoknak a benyújtása? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Február 14-én kell beadni, itt nem nézik, hogy mikor adták 
be, nem beérkezési sorrendben bírálják el. Elkezdik nézni szakmailag, érdemes, nem érdemes, 
csoportosítják.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Az egész déli vonalon adják be? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nemcsak a déli vonalon. Ez annyit jelent, hogy ha valaki 
nem határmenti település, hanem például eszébe jut Szentesnek, akkor ott is csinálhat.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Gyakorlatilag a dél-alföldi régióban. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Így van, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Gondolom, a városoknak van testvértelepülésük és azok jobban 
pályáznak. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Attól függ, mi a cél, mit tartanak támogatandónak. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Összességében mennyi az a pénz, amit erre szánnak? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem tudom. Egyéb kérdés? Aki egyetért azzal, hogy 
nyújtsuk be a pályázatot, önerıt biztosítsunk, a polgármestert hatalmazzuk fel a partnerségi 
nyilatkozat aláírására, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 42/2010. számú határozatát. 
 
Tárgy: IPA-pályázat benyújtása 
 
42/2011.(II. 10.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az IPA-
pályázat benyújtása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az 
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) program (Magyarország-Szerbia IPA Határon 
Átnyúló Együttmőködési Program) keretében Kiszombor település mőemléki környezetének 
rendezésére. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2011.(I. 25.) KNÖT 
határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy a pályázati cél elérése érdekében 
partnerségi viszonyt alakít ki a szerbiai Novo Miloševo településsel a közös pályázat 
benyújtása érdekében. 
 
A projektet a nagyobb támogatási összegre - 135.000 € - pályázó szerb partner, Novo 
Miloševo település - mint Vezetı Kedvezményezett – képviseli. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a pályázat 
költségvetését, melyet Kiszombor Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában az alábbiak 
szerint fogad el: 

Önerı (5 %) 1.750.000,-Ft 6.250 €  

Igényelt támogatás (95 %) 
                           

33.250.000,-Ft 
118.750 € 

Összesen 35.000.000,-Ft 125.000 € 
A projekt költségvetése 280,- Ft-os euró árfolyam figyelembe vételével készült. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges 
önerıt az Önkormányzat tulajdonában lévı Diszkont Kincstárjegyek értékesítésébıl biztosítja.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a szerb partnerrel kötendı 
partnerségi nyilatkozat, valamint a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Saša Vojnović - Novo Miloševo polgármestere 
- Euro M-Érték Pénzügyi Tanácsadó és Befektetı Kft. 
(6722 Szeged, Mikszáth K. u. 17. képviseli: Szuda Zoltán ügyvezetı) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
/Bacsa György alpolgármester megérkezett, így a testület 7 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Temesvár mellett lévı Újszentes polgármestere keresett meg, 
mivel szeretnének velünk partnerségi kapcsolatot román-magyar pályázat kapcsán, melynek 
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március 1. a beadási határideje. Szennyvízcsatornát szeretnének terveztetni. Ez 
környezetvédelmi program lenne, de nekünk már a szennyvízcsatorna beruházásunk a 
megvalósulás elıtt áll. Az volt a javaslatom, hogy a belterületi vízelvezetı rendszerek kiviteli 
terveire pályázhatnánk. Feltettük a kérdést a VÁTI-nak, hogy a román partnernél 
szennyvízcsatorna tervezés, illetve a belvízelvezetı árkok megtervezése, nálunk a 
belvízelvezetı árkok tervezése kiviteli szinten, mert már az elvi vízjogi engedély megvan, ez 
a kettı összeköthetı-e. A csatornával kapcsolatban támogatásunkat, tapasztalatainkat adnánk, 
ez lenne a közös. Ebben csak akkor haladunk tovább, ha kapunk egy olyan választ, hogy ez 
így mehet és megcsinálható. Ha sikerül, akkor megcsináljuk, ha ezt nem lehet, akkor nincs 
értelme rajta dolgozni. Ebben most nem kell dönteni, tájékoztatásul mondtam el. Szociális 
Bizottság ülésezett és született egy-két javaslat azzal kapcsolatban, hogy hol kellene enyhíteni 
a jövedelemi összeghatárokon, hogy az idısek hulladékkezelési közszolgáltatási 
díjkedvezményben, illetve a méltányossági közgyógyellátási igazolványban részesülhessenek. 
Ezt végigbeszéltük, de közben hallom azt, hogy a Kormánynak 250 milliárd Ft tartalékot kell 
képeznie. Honnan tudják majd ezt a tartalékot megképezni? Van egy olyan rossz érzésem, 
hogy esetleg az önkormányzati alrendszerbıl is vonhatnak el, ez csak a saját gondolatom, de 
nem tudok mást elképzelni a szőkítésekre. Az a javaslatom, hogy most ne módosítsunk a 
szociális rendeleten, ha már kialakult az, hogy ha van elvonás, hogyan érint bennünket, utána 
térnénk vissza rá. Most nem merném ajánlani a módosítást a képviselı-testületnek, mert 
kinyitunk egy kaput, másik helyeken meg szőkíteni kell. Ilyen elıfordulhat.  
 
Bacsa György alpolgármester: A Szociális Bizottság üléséhez kapcsolódóan szeretném 
elmondani, hogy olyan kapukat nyitottunk ki a fával kapcsolatban, hogy az megy a faluban, 
hogy „megyek fát íratni az önkormányzathoz”, nem segélyt kérni jönnek. Természetesen a 
kritikát is kapjuk, hogy megkapja a fát, nem ég, mert vizes, vehetnének szárazabbat is.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Beszéltünk errıl, mikor a rendelet módosításán 
gondolkodtunk. Megvan a szándék, hogy ha feltölthetı egy keret és a megállapított jövedelmi 
összeghatár miatt nem tudjuk feltölteni, ezért lett volna cél a változtatás, hogy a lakosok 
hozzáférhessenek bizonyos kedvezményekhez. Felvetıdött még az ülés elején, hogy valóban 
közösen gondolkodjon el a testület azon, hogy mi a jó az önkormányzatnak. Valóban a fa 
igény ebben a hidegben megtöbbszörözıdött. Raktározzunk? Mikor jövünk ki jobban? Mikor 
nagyon hideg van, nem teheti meg az önkormányzat, hogy nem ad, mert nem kockáztathatjuk 
meg, hogy megfagyjanak, vagy gond legyen. Gondolkodtunk azon, hogy valami utalványt 
adni, szerzıdni valakivel. Az önkormányzatnak tárolnia kell, ide kell jönni érte, ember kell, 
aki kiosztja. Próbáltunk ezen gondolkodni, hogy mikor teszünk jót, de jöttek a „de”-k, mert 
mindennel vissza tudnak élni, pénzzel, bonusszal, mindennel. Nyilván azt szeretnénk, hogy az 
ne italba, cigarettába, bármi másba folyjon át, ha fát kér valaki, akkor tényleg tüzelje el, és ne 
visszaéljen vele, de ez az, amit nem tudunk a legjobb szándékkal sem megakadályozni. A 
legfontosabb: mivel jár jobban az önkormányzat. Ha nagy tételben fát veszünk, az lehet, hogy 
egységárban kevesebb lenne. Vagy leszerzıdni valakivel, akihez elmehetnek, például a tüzép 
telepre és ott kapnák meg a fát. Bármi megoldás, ami jó, ami jobb, azon gondolkodjunk el. Ez 
így most tényleg nem igazán jó. Ráadásul kapjuk a rossz visszajelzéseket, hogy vizes a fa, 
meg vannak olyanok, akik eladják. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha utalványt veszünk, azt itt helyben Schereréknél vagy a 
tüzépen lehetne megoldani, mert ez másként nem tud mőködni. Azt kell nézni, melyiknél 
olcsóbb. Milyen összegben tudunk megállapodni, melyik szállítóval. Le kell fixálni, milyen 
áron váltja be és az meddig érvényes. 
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Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ennyire nem mentünk bele, csak elvi gondolat volt, 
hogyan lehetne, mert ez most tényleg helyzet, hogy úgy jönnek be, hogy fát íratnak. Tényleg 
annyira evidenciának tartják, hogy valami döbbenet. Fa helyett lehet mást is adni, azon is 
lehet gondolkodni. 
 
Bacsa György alpolgármester: Scherert meg lehetne keresni, nála jó fát lehet vásárolni. 
Évente tudjuk kb. mennyi kerül kiosztásra és azt le lehetne kötni. Jelentısen olcsóbb, mint a 
tüzép. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Valahogy úgy kellene megoldani, hogy akivel megegyezünk, annak 
kellene helyre szállítani is. 
 
Bacsa György alpolgármester: Haleszból teljesen mindegy hova megy fáért, az 
önkormányzathoz vagy Schererhez. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Szegedi utca végérıl is jöhetnek fáért. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Scherernél nem mázsára árulják, hanem m3-re. 
 
Bacsa György alpolgármester: Meg kell vele beszélni. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Rönkben kapják? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem, van, amikor fel van vágva, mikor milyet. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Azt gondolom, hogy el kell menni valahova a fáért, 
engem nem borzaszt, mert elvileg igazság szerint még győjthetnék is év közben, elıre látóan 
gondolkodhatnának.  
 
Bacsa György alpolgármester: Ha ennyire elharapódzik ez a kérdés, tényleg el kellene 
gondolkodni, hogy legalább az önkormányzatnak legyen olcsóbb. Schererrel beszélnék, hogy 
lenne egy ilyen lehetıség, oda kimennek, kiszolgálná-e ıket mázsára és mennyiért. Elıre 
fizetnénk valamennyiért, lehet, jóval kevesebbe kerülne. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most is nagy tételben hozatjuk a fát. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Most arról beszéltünk, hogy a technikai részét hogyan lehet 
megoldani, a másik dolog az, hogyan lehetne ezt a tendenciát valamilyen szinten megállítani. 
Ötletként: valamennyit fizetni kellene érte, lehet pályázni rá, nyilvánossá tenni, ki kapja. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Szociális Bizottság zárt ülésén születik a döntés, önkormányzati 
hatósági döntés, kérelemre, a bizottság meghoz egy döntést, nem muszáj helyt adónak lennie, 
hogyha úgy ítéli meg a kérelmezı, utána fellebbezhet, majd elmehet a bírósághoz.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez egy borzasztó nagy társadalmi probléma. Nem a javulás 
irányát látom, hanem rosszabbodni fog. A munkanélküliek ellátásával kapcsolatban a 2 
hónapos napi 4 órás munkaviszonnyal, sokkal kevesebb pénz kerül ki az emberekhez. Ki 
kellene számolni, hogy tavaly mennyien dolgoztak, mennyi pénzhez jutottak, sok-sok millió 
Ft jutott ki az emberekhez, nettó bérben, bejelentetten. Ha csak 2 hónapot tud napi 4 órában 
dolgozni, máshol igazán nem nagyon, jönni fognak hozzánk, mert még rosszabb a helyzete, 
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mint tavaly. Van egy olyan szemlélet is, hogy nem akarnak dolgozni, mert a Munkaügyi 
Központban is elhangzik, hogy erre kap, arra kap támogatást. Polgármester kollégám ígérte, 
hogy átküldi majd, hogy mennyi jogcímen és mennyi Ft-ot kaphat egy család támogatásként, 
ami elég tetemes. Van, aki erre van beállva, van ilyen is és van olyan is, aki ezen nem tud 
sajnos változtatni. Nagyon nehéz ebben dönteni, nagyon nehéz ebben igazságot tenni. Biztos, 
hogy a kormányzat is ebben változásokat sürget, változásokat fog csinálni. Február végén lesz 
talán valami bejelentés Orbán Viktor részérıl is, ahogy éreztem, talán még ezt a segélyezési 
részt is érinteni fogja. Ha személyesen találkozol az ügyféllel, abban a pillanatban itt a 
támadás, hogy: „de nincs munkahely”. Ugyanakkor most olyan anyagokat nézegetek, hogy 
nem kapnak vízszerelıt majd a csatorna-beruházáshoz, humán erıforrás problémát fog 
okozni, Vízmőrıl beszélek. A Társulásnál is egy állást szeretnénk betölteni, oda sem 
jelentkeznek. A másik oldalon meg ezt is látom. Munkanélküliség biztos, hogy van, de ha 
valaki nagyon akar dolgozni, azért még munkához tudna jutni. Biztos, hogy fel kellene a 
mezıgazdaságot is rázni.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Volt olyan elutasítási indok, hogy évek óta még 
regisztráltatni sem volt hajlandó magát a Munkaügyi Központban. Volt több elutasítás is, pont 
azoknál, akikrıl évrıl évre tudjuk, hogy arra állnak rá, hogy az összes segélyezési formát 
kérik. A legnagyobb gondunk az, amikor ugyanarra a lakcímre vannak bejelentkezve, és jogot 
formálnak arra, hogy minden egyes alkalommal más személy kérje, de ugyanarra az 
ingatlanra kérik akár a fát, akár a támogatást. Vannak olyanok, akik a falu pénzébıl 
nagykanállal mernek, vannak olyan emberek, akikrıl tudjuk, hogy vagy szégyenli, vagy 
idıskorú, vagy nem tud róla és lehet, többszörösen szüksége lenne rá. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most olyan helyzetben vagyunk, hogy várni kellene a 
rendelet módosításával. Megnézzük, hol lehet fát olcsóbban beszerezni, milyen lehetıség van. 
Próbálunk erre megoldást keresni, most ebben nem kell dönteni. Ha egyéb kérdés, észrevétel 
nincs, köszönöm a mai munkát. A mai rendkívüli testületi ülést bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester                   jegyzı 


