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JEGYZİKÖNYV 

 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. október 14. 
napján 13 órai kezdettel megtartott alakuló nyilvános ülésérıl. 
 
 
 
 
NAPIREND: 
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választások végleges eredményérıl, a 
megbízólevelek átadása. 
2. Az önkormányzati képviselık eskütétele. 
3. A polgármester eskütétele. 
4. A polgármester programjának ismertetése. 
5. A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása, a 
képviselı-testület bizottságainak létrehozása. 
6. A bizottsági tagok megválasztása. 
7. A bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele. 
8. A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása. 
9. Az alpolgármester választása. 
10. Az alpolgármester eskütétele. 
11. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása. 
12. A települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapítása, a vonatkozó rendelet felülvizsgálata 
13. Döntési javaslat. 
- Megbízás az „Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására” Társulási Tanácsában a település képviseletével. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Rend. szám.     Tárgy:             Jegyzıkönyvi  
                       oldalszám: 
 
 
19/2010. „NET” „E”  A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési  

Szabályzatáról szóló 22/2007.(X. 31.) 
KKÖT rendelet módosítása     6. 

 
20/2010. „NET” „E”  A települési képviselık, bizottsági elnökök és 
    bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló   

1/1995.(II. 7.) KKÖT rendelet módosítása   21. 
 
 



TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
290/2010.  Napirend elfogadása       1. 
 
 
291/2010.  Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó  

és Ellenırzı Bizottság elnökének és tagjainak  
megválasztása       10. 

 
292/2010.  Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket  

Ellátó Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 11. 
 

 
293/2010.  Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének és tagjainak  

megválasztása       12. 
 
 
294/2010.  Polgármester kizárása a szavazásból érintettség miatt 14. 
 
 
295/2010.  Szegvári Ernıné polgármester illetményének és  

költségátalányának megállapítása    14. 
 
296/2010.  Bacsa György képviselı személyes érintettsége  15. 



JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. október 14. 
napján 13 órai kezdettel megtartott alakuló nyilvános ülésérıl. 
 
Az ülés helye: a községháza tanácsterme. 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György, Balázs Zoltán, Börcsökné 
Balázs Márta, Gazsi Gábor, Szekeres Krisztián, Szirbik Imre testületi tagok. 
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Bíró Sámuelné HVB elnök, Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 
Gazsi Gábor korelnök: Köszöntöm polgármester asszonyt, képviselıtársaimat és a megjelent 
vendégeket! Mint korelnök megállapítom, hogy a testület határozatképes az önkormányzati 
törvény 14. § (1) bekezdése alapján. Az ülést megnyitom.  
Ismertetem a napirendet. 
 
/A meghívó a jegyzıkönyv 2. számú melléklete./ 
 
NAPIREND: 
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választások végleges eredményérıl, a 
megbízólevelek átadása. 
2. Az önkormányzati képviselık eskütétele. 
3. A polgármester eskütétele. 
4. A polgármester programjának ismertetése. 
5. A képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelet módosítása, a 
képviselı-testület bizottságainak létrehozása. 
6. A bizottsági tagok megválasztása. 
7. A bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele. 
8. A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása. 
9. Alpolgármester választása. 
10. Az alpolgármester eskütétele. 
11. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása. 
12. A települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapítása, a vonatkozó rendelet felülvizsgálata. 
13. Döntési javaslatok. 
- Megbízás az „Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására” Társulási Tanácsában a település képviseletével  
 
Gazsi Gábor korelnök: Kérem, hogy aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 290/2010. számú határozatát. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
290/2010.(X. 14.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 



 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. október 14-i alakuló 
testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND: 
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választások végleges eredményérıl, a 
megbízólevelek átadása. 
2. Az önkormányzati képviselık eskütétele. 
3. A polgármester eskütétele. 
4. A polgármester programjának ismertetése. 
5. A képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása, a 
képviselı-testület bizottságainak létrehozása. 
6. A bizottsági tagok megválasztása. 
7. A bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele. 
8. A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása. 
9. Az alpolgármester választása. 
10. Az alpolgármester eskütétele. 
11. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása. 
12. A települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapítása, a vonatkozó rendelet felülvizsgálata 
13. Döntési javaslat. 
- Megbízás az „Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására” Társulási Tanácsában a település képviseletével. 
 
A határozatról értesül:  
- Gazsi Gábor korelnök 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
1. Napirend 
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választások végleges eredményérıl, a 
megbízólevelek átadása. 
Elıadó: Bíró Sámuelné 
    HVB elnöke 
 
Gazsi Gábor korelnök: Felkérem Bíró Sámuelné HVB elnököt, hogy ismertesse a szavazás 
végeredményét. 
 
Bíró Sámuelné HVB elnöke: Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, valamennyi, az 
ünnepi alakuló ülésen megjelent vendéget, hogy a 2010. október 3. napján tartott 
önkormányzati választáson településünkön polgármestert, helyi önkormányzati képviselıket 
választottuk meg. 
Az önkormányzati választásokon a választásra jogosult választópolgárok száma 3369 fı, 
ebbıl szavazóként 1506 fı jelent meg, azaz a részvételi arány 44,70 % volt. A választási 
eredmények ellen jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be. 
A Kiszombori Helyi Választási Bizottság –a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
105/A. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a 2010. október 3. napjára kitőzött önkormányzati 
képviselık és polgármesterek választásának  



v é g l e g e s   e r e d m é n y é t 
az alábbiak szerint ismerteti és teszi közzé: 
 
A polgármester választás eredménye a következı:  
 
A polgármester jelöltekre leadott szavazatok száma a választás befejezésekor 1506 db volt.  
 Ebbıl az érvényes szavazatok száma:        1497 db,    
 az érvénytelen szavazatok száma:      9 db.   
A választáson induló három polgármesterjelölt között a szavazati arányok megoszlása (ABC 
sorrendben) a következı: 
 
1. Baranyi Csaba független jelölt 

érvényes szavazatainak száma:  316 db  21,11 % 
 
2. Scherer Gábor független jelölt   

érvényes szavazatainak szám   421 db  28,12 % 
 
3. Szegvári Ernıné független jelölt 

érvényes szavazatainak száma:  760 db  50,77 % 
 
Kiszombor nagyközség polgármestere a kapott érvényes szavazatok alapján: 

 
SZEGVÁRI ERNİNÉ. 

 
A megválasztott képviselık száma összesen 6 fı. 
 
A képviselı jelöltekre a szavazóként megjelent 1506 választópolgár által leadott szavazólapok 
száma a választás befejezésekor     1505 db volt.  
 Ebbıl az érvényes szavazólapok száma:  1482 db,   
 az érvénytelen szavazólapok száma:       23 db volt. 
 
Az egyes képviselıkre jutó szavazatok megoszlása a következı: 
 
Megválasztott képviselık      érvényes szavazatok  
  1. Balázs Zoltán                független  654 db 
  2. Szirbik Imre     FIDESZ-KDNP  643 db 
  3. Bacsa György    független  554 db 
  4. Börcsökné Balázs Márta  független  535 db 
  5. Szekeres Krisztián   független  529 db  
  6. Gazsi Gábor    független  515 db 
 
A választáson még jelöltként indulók eredményei: 
  7. Szabóné Vígh Erzsébet   független  507 db 
  8. Gulácsiné Somogyi Ilona   független  492 db 
  9. Badicsné Szikszai Zsuzsanna  független  453 db 
10. Baranyi Csaba    független  425 db 
11. Márton Miklós    független  409 db 
12. Süliné Rácz Emıke   független  353 db 
13. Nagy Attila    független  299 db 
14. Süliné Faragó Erzsébet   független   220 db 



15. Törökné Jani Edit    független  189 db 
16. Baranyi Sándor    független  170 db 
17. Panyor István    független  158 db 
18. Pécsi Csaba    független    68 db 
19. Mészáros Sándorné   MSZP     54 db 
 
Bíró Sámuelné HVB elnök: Kérem a megválasztott képviselıket, vegyék át a 
megbízóleveleket. 
 
 
2. Napirend 
Az önkormányzati képviselık eskütétele. 
Elıadó: Bíró Sámuelné 
    HVB elnök 
 
/Az eskütételi okmányok a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Bíró Sámuelné HVB elnök: A megbízólevelek átadása után megkérem a képviselı-testület 
tagjait, valamint a jelenlevıket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 
 
Kérem, hogy mindenki a saját nevével mondja utánam az eskü szövegét: 

„Én, ____________ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm; önkormányzati képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat Kiszombor 
fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem.” Meggyızıdésük szerint: „Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
3. Napirend 
A polgármester eskütétele. 
Elıadó: Bíró Sámuelné 
     HVB elnök 
 
/Az eskütételi okmány a jegyzıkönyv 4. számú melléklete./ 
 
Bíró Sámuelné HVB elnök: Megkérem polgármester asszonyt, hogy vegye át a 
megbízólevelét, majd ezt követıen tegye le az esküt a jelenlevık elıtt és kérem a 
jelenlévıket, az eskü ideje alatt maradjanak állva. Köszönöm! 
Kérem, mondja utánam: 

 „Én, _____________ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm; polgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Kiszombor fejlıdésének 
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.” 
Meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen!” 
 
Gazsi Gábor korelnök: Megköszönöm Bíró Sámuelnénak az eddigi közremőködést és a 
tájékoztatást. 
 
 



4. Napirend 
A polgármester programjának ismertetése. 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
     polgármester 
 
Gazsi Gábor korelnök: Felkérem Szegvári Ernıné polgármester asszonyt programjának 
ismertetésére. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket! Elıször szeretném 
megköszönni a kiszombori választópolgárok szavazatait, amellyel a munkám folytatása 
mellett döntöttek, és erre a négy évre is felhatalmaztak Kiszombor polgármestereként a 
település vezetésére. Megtiszteltetés számomra, hogy harmadik alkalommal is megkaptam a 
munka folytatására a lehetıséget.  
Ezután is Kiszombor fejlıdéséért, az itt élıkért fogok dolgozni, hiszen elıttünk áll a település 
legnagyobb beruházása, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. Ez a munka kora tavasszal 
megkezdıdik. Sok gonddal, kellemetlenséggel fog járni, melyhez a lakosság 
együttmőködésére, türelmére lesz szükség. 
A csatornázás befejezése után nekifogunk az útjaink rendbetételének, valamint a jelenleg 
földes utcákban szilárd burkolatú utakat kívánunk építeni. 
Járdaépítés programját is folytatnunk kell. 
A meglévı tervek alapján pályázati források bevonásával a belterületi esıvíz-elvezetı 
csatornáinkat is rendbe kívánjuk tenni. Ezt a feladatot már megkezdtük és a 
közmunkaprogram keretében végezzük, melyhez a lakosság segítségét is kérni fogjuk. 
A legkisebbeket kiszolgáló intézményt, a bölcsıdét is fel kell újítanunk, ehhez pályázati 
forrásokat is igénybe kívánunk venni. 
A Sportcsarnok főtését, nyílászáróit pályázati forrás igénybevételével korszerősíteni fogjuk, 
hiszen erre már aláírt támogatási szerzıdésünk is van. 
A Rónay-kastély hasznosítására, felújítására keressük a megoldást, a megyei múzeummal 
közösen. 
A munkahelyteremtés érdekében minden lehetıséget ki kell használunk, a falusi turizmustól a 
közmunka-programokig, minden pályázati lehetıséggel élni kívánunk. 
Ezeket a fejlesztéseket úgy kell megvalósítanunk, hogy a község stabil pénzügyi helyzetét 
megırizzük. Az elızı évekhez hasonlóan szigorúan takarékos és ésszerő gazdálkodást kell 
folytatnunk, úgy hogy a lakosság terheit indokolatlanul ne növeljük. 
A gondoskodás, az odafigyelés, a jó közösségi élet valamennyi elemét megırzöm, és az itt 
élık érdekében továbbfejlesztem. 
Kérem a képviselı-testület minden tagját, a kisebbségi önkormányzat elnökét, tagjait, a 
civilszervezeteket, hogy segítsenek ebben a munkában az elkövetkezı négy évben. 
Engedjék meg nekem, hogy befejezésül az elızı ciklus képviselıinek, bizottsági elnökeinek, 
bizottsági tagjainak mondjak köszönetet az elvégzett munkáért, hiszen ezek az eredmények, 
amelyek mögöttünk vannak, az ı munkájuknak is köszönhetıek és most itt vannak 
körünkben, és ezt szeretném nagyon megköszönni, hiszen az eredményeket együtt értük el. 
Köszönöm szépen! 
 
 
5. Napirend 
A képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása, a 
képviselı-testület bizottságainak létrehozása.  
Elıadó: Szegvári Ernıné 
     polgármester 
 



/A rendelet-tervezet a jegyzıkönyv 5. számú melléklete./ 
 
Gazsi Gábor korelnök: Felkérem Szegvári Ernıné polgármester asszonyt, hogy az SzMSz 
módosításával kapcsolatos javaslatát tegye meg. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ismertetném a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot és a képviselı-testület 
bizottságainak létrehozásáról szóló javaslatot. Az SzMSz módosítását a testület létszámának 
csökkenése, ezzel kapcsolatban a határozatképesség meghatározása, illetve az új bizottsági 
szervezet kialakítása indokolja. Az alábbi bizottságok lennének a tervezet szerint: 
Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság 5 fıvel, 
Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság 5 fıvel, 
Ifjúsági és Sport Bizottság 3 fıvel mőködne. 
Ezek azok a változások, amelyek az SzMSz módosítását érintik, a képviselı-testület tagjai a 
módosítást már megkapták írásban. 
 
Gazsi Gábor korelnök: Kérem, hogy aki egyetért a rendelet ismertetett módosításával, a 
létrehozandó bizottságokra tett javaslattal a rendelet-tervezet szerint, az kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 19/2010. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
19/2010.(X. 14.) KNÖT. 

RENDELETE 
A KÉPVISELİ-TESTÜLET 

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
szóló 22/2007.(X. 31.) KKÖT. rendelet módosításáról   

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselı-
testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) 
bekezdésének e) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított 
– 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló – a 18/2008. (VI. 4.) 
KKÖT. rendelettel, a 6/2009.(II. 25.) KKÖT. rendelettel, valamint a 15/2009.(X. 28.) KKÖT. 
rendelettel módosított - 22/2007.(X. 31.) KKÖT. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
 

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselı-testület tagjainak száma: 7 fı. Tagjainak nevét a Rendelet 3. függeléke 
tartalmazza.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 20. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselı-testület tagjainak száma: 7 fı. 



 (2) A képviselı-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselıknek több 
mint a fele, azaz legalább 4 fı jelen van.” 

3. § 
 

A Rendelet 23. § (2)-(3) és (5) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 50. § (3)-(5) 
bekezdésében, valamint 61. § (4) bekezdésében szereplı „Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat 
Nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság” szövegrész helyébe „Pénzügyi, Ügyrendi, 
Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság” szövegrész lép. 

 
4. § 

 
A Rendelet 27. § (2) bekezdésében szereplı „legalább 7 képviselı” szövegrész helyébe 
„legalább 4 képviselı” szövegrész lép. 
 

5. § 
 
A Rendelet 35. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(9) A képviselı-testület rendeleteit a naptári év elejétıl folyamatos, növekvı, egyedi 
sorszámmal kell ellátni.  
A rendeletek jelölése a következı formában történik:  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének sorszám/év/hó/nap 
önkormányzati rendelete.” 
 

6. § 
 

A Rendelet 55. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselı-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó 
bizottságokat hozza létre: 

a) Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság, 
b) Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság, 
c) Ifjúsági és Sport Bizottság.” 

 
7. § 

 
A Rendelet 56. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„56. § 
 

(1) A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság létszáma: 5 
fı. 
(2) A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság 
pénzügyekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörében: 
a)véleményezi  
aa) az éves költségvetési javaslatot, 
ab) a féléves beszámolóról szóló elıterjesztést,  
ac) az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet, 
ad) alapítvány létrehozását, a közérdekő kötelezettségvállalást,  
ae) a hitelszerzıdések megkötését, 



af) költségvetési szervek alapítását, átszervezését, megszüntetését; 
b) ellenırzi 
ba) az elıirányzat-felhasználási ütemterv szerinti gazdálkodást, 
bb) az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévıségek behajtására, 
bc) beruházások végrehajtását, 
bd) a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerőségét; 
c) javaslatot tehet 
ca) a likviditási helyzet javítására, 
cb) az önkormányzat pénzügy-gazdálkodási területet érintı rendeletei tárgyában; 
d) észrevételt tehet az elıirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv adataival 
kapcsolatban, javaslatot tehet az abban foglaltak módosítására;  
e) részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés elıkészítésében; 
f) értékeli az önkormányzat költségvetési szerveinél tartott pénzügyi ellenırzések, vizsgálatok 
megállapításait, ezek alapján javaslatot tehet intézkedések tételére; 
g) felkérésre közremőködik az önkormányzat költségvetési szerveinél végzett belsı 
ellenırzési munkában; 
h) elıkészíti a képviselı-testület döntéseit a Kiszomboron mőködı társadalmi szervezetek 
támogatatására kiírt pályázatok elbírásával kapcsolatban. 
(3) A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság ügyrendi, 
vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és ellenırzı feladat- és hatáskörében: 
a) megvizsgálja a képviselık és a polgármester megbízatásának törvényességét, 
b) közremőködik az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására, vizsgálja 
annak hatályosulását, 
c) figyelemmel kíséri a bizottságok mőködésnek szabályszerőségét, az önkormányzat szerveit 
mőködésük szabályszerősége tekintetében (javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, 
kiegészítésére, új alapító okirat kiadására), 
d) ellenırzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseit törvényességi szempontból 
– az ellenırzésrıl tájékoztatja a testületet évente egy alkalommal, 
e) törvényességi szempontból ellenırzi a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseit, 
és errıl évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a képviselı-testületet, 
f) javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására, 
g) elvégzi a polgármester és a képviselık vagyonnyilatkozatának nyilvántartását, ellenırzését 
és felülvizsgálatát (ezzel összefüggésben feladata különösen: a polgármester és a képviselık 
vagyonnyilatkozatainak győjtése, a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, a 
vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetıvé teszi a nyilvánosság biztosítását, a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a 
képviselı-testület hivatalán keresztül; a vagyonnyilatkozottal kapcsolatos ellenırzési eljárás 
lefolyatatása során: a képviselı felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenırzéshez 
szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére, a felszólításra szolgáltatott azonosító 
adatok megfelelı ırzése és az ellenırzést követı 8 napon belüli törlése, a 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményérıl a képviselı-testület soron következı 
ülésén való tájékoztatás), 
h) közremőködik a képviselı-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi és összeférhetetlenségi 
ügyek elıkészítésében, 
i) ellátja a képviselı-testület titkos szavazásai lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.” 

 
8. § 

 
A Rendelet 58. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„(1) A Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság létszáma: 5 fı.” 
 

9. § 
 
A Rendelet 59. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Ifjúság és Sport Bizottság létszáma: 3 fı.” 
 

10. § 
 
A Rendelet 65. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„65. § 

 
(1) A képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül egy társadalmi 
megbízatású alpolgármestert választ. Az alpolgármester megbízatása megszőnik az új 
polgármester megválasztásával, valamint ha a képviselı-testület a polgármester javaslatára, 
titkos szavazással, minısített többséggel megbízását visszavonja. 
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 
(3) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdıdik és amennyiben az 
önkormányzati választáson települési képviselınek megválasztották, akkor az új képviselı-
testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési 
képviselınek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás 
napjával megszőnik.” 
 

11. § 
 
A Rendelet 57. §-a hatályát veszíti. 
 

12. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
  

Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
polgármester         jegyzı 

 
 
Gazsi Gábor korelnök: A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot ki kell hirdetni a hatályba 
lépéshez, ennek idejére szünetet rendelek el! 
 
A képviselı-testület a szünetet követıen 7 fıvel folytatja munkáját a soron következı napirenddel.  
 
 
6. Napirend 
A bizottsági tagok megválasztása. 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
     polgármester 
 



/A hozzájáruló nyilatkozatok az önkormányzati bizottsági tagság nyilvános ülésen történı 
tárgyalásához a jegyzıkönyv 6. számú melléklete./ 
 
Gazsi Gábor korelnök: Felkérem Szegvári Ernıné polgármester asszonyt a bizottsági 
szervezettel kapcsolatos javaslatának ismertetésére. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szeretném ismertetni az elızetes egyeztetés alapján a 
képviselı-testület által alakítandó bizottsági szervezetre és a bizottsági tagokra tett javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság   
 elnökének javasolt   Gazsi Gábor  

tagoknak   Szekeres Krisztián 
    Szirbik Imre 
 
külsıs tagoknak   Balog Jánosné 
    Pósa János  
 

A Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság  
elnökének javasolt   Börcsökné Balázs Márta  
tagoknak   Balázs Zoltán 
    Szekeres Krisztián 
 
külsıs tagoknak  Bakos Tamásné 
    Szabóné Vígh Erzsébet 

Az Ifjúsági és Sportbizottság  
elnökének javasolt   Balázs Zoltán 
tagoknak   Szirbik Imre  
     
külsı tagoknak  Badicsné Szikszai Zsuzsanna 

 
Szegvári Ernıné polgármester: A jelöltek vállalják is a feladatot, amit meg is szeretnék 
köszönni. Az elhangzottak alapján a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Ellenırzı Bizottság elnöknek tehát javaslom Gazsi Gábort, tagoknak Szekeres Krisztiánt, 
Szirbik Imrét, külsıs tagoknak Balog Jánosnét, Pósa Jánost.  
 
Gazsi Gábor korelnök: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 291/2010. számú határozatát. 
 
Tárgy: Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság 
elnökének és tagjainak megválasztása 
 
291/2010.(X. 14.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Képviselı-testület 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 22/2007.(X. 31.) KKÖT. rendelet 56. § (1) 
bekezdésére tekintettel - a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı 
Bizottság 
 



Elnökének:   
Gazsi Gábor képviselıt  
  

Tagjainak:  
Szekeres Krisztián képviselıt, 
Szirbik Imre képviselıt, 
Balog Jánosnét és 
Pósa Jánost választotta. 

 
A határozatról értesítést kap: 

- Gazsi Gábor (…) 
- Szekeres Krisztián (…) 
- Szirbik Imre (…) 
- Balog Jánosné (…) 
- Pósa János (…) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó 
Bizottság elnökének javaslom Börcsökné Balázs Mártát, tagoknak Balázs Zoltánt, Szekeres 
Krisztiánt, külsıs tagoknak Bakos Tamásnét, Szabóné Vígh Erzsébetet.  

Gazsi Gábor korelnök: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 292/2010. számú határozatát. 
 
Tárgy: Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztása 
 
292/2010.(X. 14.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Képviselı-testület 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 22/2007.(X. 31.) KKÖT. rendelet 58. § (1) 
bekezdésére tekintettel - a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság 
 
Elnökének:   
Börcsökné Balázs Márta képviselıt 
 
Tagjainak:  

Balázs Zoltán képviselıt,  
Szekeres Krisztián képviselıt, 
Bakos Tamásnét és 
Szabóné Vígh Erzsébetet választotta. 

 
A határozatról értesítést kap: 

- Börcsökné Balázs Márta (…) 
- Balázs Zoltán (…) 



- Szekeres Krisztián (…) 
- Bakos Tamásné (…) 
- Szabóné Vígh Erzsébet (…) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 

 
Szegvári Ernıné polgármester: Az Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének javasolnám Balázs 
Zoltánt, tagoknak Szirbik Imrét és külsıs tagnak Badicsné Szikszai Zsuzsannát. 
 
Gazsi Gábor korelnök: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 293/2010. számú határozatát. 
 
Tárgy: Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
 
293/2010.(X. 14.) KKÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Képviselı-testület 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 22/2007.(X. 31.) KKÖT. rendelet 59. § (1) 
bekezdésére tekintettel - az Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
Elnökének:  

Balázs Zoltán képviselıt 
 

Tagjainak: 
Szirbik Imre képviselıt és 
Badicsné Szikszai Zsuzsannát választotta. 

 
A határozatról értesítést kap: 

- Balázs Zoltán (…) 
- Szirbik Imre (…) 
- Badicsné Szikszai Zsuzsanna (…) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 

7. Napirend 
A bizottságok nem képviselı tagjainak eskütétele.  
Elıadó: Szegvári Ernıné 
       polgármester 
 
/Az eskütételi okmányok a jegyzıkönyv 7. számú melléklete./ 
 
Gazsi Gábor korelnök: Felkérem Szegvári Ernıné polgármester asszonyt, hogy a 
bizottságokba megválasztott nem képviselı tagoktól az esküt vegye ki. 



Szegvári Ernıné polgármester: Kérem a bizottságokba megválasztott nem képviselı tagokat 
az eskütételre, és a jelenlevıket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 
Kérem, a bizottságok tagjait hogy a saját nevükkel mondják utánam az eskü szövegét: 

„Én, __________ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm; önkormányzati bizottsági tagsági tisztségembıl eredı feladataimat 
Kiszombor fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem.” Meggyızıdésük szerint: „Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
8. Napirend 
A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása. 
Elıadó: Gazsi Gábor  
  Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság elnöke, korelnök 
 
Gazsi Gábor bizottsági elnök, korelnök: A polgármester illetményének és költségátalányának 
megállapítása a következı napirend. Tájékoztatom a képviselı testületet, hogy a jogszabály 
alapján a polgármester juttatásaira vonatkozó szabályok az alábbiak: 
A Pttv. 3. § (1)-(2) bekezdése alapján: 
„(1) A képviselı-testület a polgármester illetményérıl alakuló ülésén, illetıleg a 
polgármester megválasztását követı elsı ülésen dönt. 
(2) A képviselı-testület a polgármester illetményét a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap (jelenleg: 
38.650,-Ft) és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, 
összegszerően állapítja meg: 

3000-10 000 lakosú település esetén 11,0-12,5” 
 
Jelenleg a polgármester illetménye 11-es szorzószámmal van megállapítva, azaz havi 
425.150,-Ft. 
 
A költségtérítéssel, költségátalánnyal kapcsolatos szabályokat a Pttv. az alábbiak szerint 
rögzíti: 
„18. § (1) A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggı, a 
képviselınek a képviselı-testület képviseletében vagy megbízásából végzett 
tevékenységével összefüggı, általa elılegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg 
kell téríteni. A képviselıi költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 
 (2) A polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen, 
költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselı-testület döntése alapján - a 
polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelı összeg. Az 
alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-
ának megfelelı összeg. 
(3) Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékérıl a képviselı-
testület a következı ülésén köteles határozni. Ha a képviselı-testület bármely okból nem hoz 
határozatot, a polgármestert a képviselı-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a 
költségátalány (2) bekezdésben meghatározott minimális összege illeti meg.” 
Jelenleg a költségátalány mértéke az illetmény 30%-a, azaz 127.545,-Ft/hó. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Mivel az ügyben érintett vagyok, kérem a képviselı-
testülettıl a szavazásból történı kizárásomat. 



Gazsi Gábor korelnök: Aki a kéréssel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 294/2010. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármester kizárása a szavazásból érintettség miatt 
 
294/2010.(X. 14.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  14. § (2) bekezdésében, valamint a 
Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 22/2007.(X. 31.) KKÖT 
rendelet 28. §-ában foglaltak alapján Szegvári Ernıné polgármestert saját kérésére, személyes 
érintettségének bejelentésére tekintettel a polgármester illetményének és költségátalányának 
megállapítására vonatkozó döntéshozatalából kizárja.  
 
A határozatról értesítést kap: 

- Gazsi Gábor korelnök 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Gazsi Gábor korelnök: Kérem, hogy a polgármesteri illetményt és költségátalányát a testület 
vitassa meg és tegyen rá javaslatot. Aki azon javaslattal egyetért, hogy a korábbi összegek 
alapján kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 295/2010. számú határozatát. 
 
Tárgy: Szegvári Ernıné polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 
 
295/2010.(X. 14.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 3. § (1) – (2) bekezdése, valamint a 18. § (2) bekezdése alapján, illetve a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésére 
tekintettel 

Szegvári Ernıné 
polgármester 

illetményét 2010. október 4-tıl 
11-es szorzószámmal (az illetményalap: 38.650,- Ft),  

425. 150,-Ft-ban; 
 

költségátalányát 2010. október 4-tıl 
- választásának megfelelıen –  

az illetmény 30 %-ának megfelelı összegben, 
127.545,- Ft-ban 

állapítja meg. 



A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Gazsi Gábor korelnök: Átadom Szegvári Ernıné polgármester asszonynak az ülés vezetését. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm Gazsi Gábor korelnök úrnak a levezetıi feladatok 
eddigi ellátását, egyben átveszem az ülés vezetését. 
 
 
 
        Gazsi Gábor 
           korelnök 
 
9. Napirend 
Az alpolgármester megválasztása.  
Elıadó: Szegvári Ernıné 
                 polgármester 
 

Szegvári Ernıné polgármester: A 9. napirend az alpolgármester megválasztása. Az 
Önkormányzatokról szóló törvény kimondja, hogy a polgármester tesz javaslatot az 
alpolgármester személyére. Megválasztása minısített többséggel, titkos szavazással történik. 
A titkos szavazást a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı 
Bizottság, mint szavazatszámláló bizottság bonyolítja le az SzMSz szerint.  
Az elızetes egyeztetések alapján Bacsa György képviselıt javaslom Kiszombor nagyközség 
társadalmi megbízatású alpolgármesterének. Megkérem Bacsa György urat, hogy 
nyilatkozzon arról, hogy elfogadja-e jelölését az alpolgármesteri tisztségre. 
 
Bacsa György alpolgármester: Köszönöm, megtiszteltetés számomra, elfogadom a jelölést és 
egyben kérem a szavazásból történı kizárásomat, mivel az ügyben érintett vagyok. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a jelölt részvételének biztosításával a 
szavazásban, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta 296/2010. számú 
határozatát. 
 
Tárgy: Bacsa György képviselı személyes érintettsége 
 
296/2010.(X. 14.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul vette Bacsa 
György önkormányzati képviselı bejelentését az alpolgármester választás ügyében személyes 
érintettségével kapcsolatban, de a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. 
évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében, valamint a Képviselı-testület Szervezeti és 



Mőködési Szabályzatáról szóló 22/2007.(X. 31.) KKÖT rendelet 28. §-ában foglaltak alapján 
nem zárja ki a döntéshozatalból. 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Bacsa György képviselı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Felkérem a bizottság elnökét, Gazsi Gábort, hogy a titkos 
szavazást készítse elı és gondoskodjon annak lebonyolításáról. 
 
Gazsi Gábor bizottsági elnök: Ismertetem a titkos szavazás ügymenetét: a bizottság a 
tanácsteremben egyenként fogadja a szavazásra jogosultakat. A bizottság az elsı szavazóval 
lezárja az urnát. Elsı szavazó ne legyen a jelölt és a bizottság tagja.  
Szavazni a bizottság által lepecsételt, hitelesített szavazólapon lehet, a jelölt neve mellet 
elhelyezett körben két egymást metszı vonallal. A titkos szavazás feltételeinek biztosítását a 
függönnyel elzárt külön helyiség szolgálja. A szavazásról külön jelenléti ív, eredményérıl 
külön jegyzıkönyv készül, melyet mellékelni kell az alakuló ülés jegyzıkönyvéhez. Az 
eredményt a bizottság nyílt ülésen ismerteti. A jelölt megválasztásához minısített többség, 
azaz legalább 4 igen szavazat szükséges. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A titkos szavazás feltételei elıkészítésének és 
lebonyolításának idejére az ülést berekesztem, és szünetet rendelek el. 
 
 

Kmft. 
 
 

 Szegvári Ernıné Dr. Kárpáti Tibor 
 polgármester  jegyzı 
 
 
 


