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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 22. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. 
 
 
 
 
NAPIREND: 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
14.00 
Együttes ülés 
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített  
    Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti   
    Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása költségvetésének elfogadása.  
4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori  
    Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás költségvetésének  
    elfogadása.  
5. Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Iskolafenntartó  
    Társulás költségvetésének elfogadása.  
6. A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása.  
Zárt ülés 
7. Döntési javaslatok.  
16.00 
8. Nıklub tevékenysége a községben. (kötetlen beszélgetés) 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Rend. szám.     Tárgy:             Jegyzıkönyvi  
                       oldalszám: 
 
 
5/2011. „NET” „E”  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl  

szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosítása  46. 
 
6/2011. „NET” „E”  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl 
    szóló rendelet       108.  
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
43/2011.  Napirend elfogadása       6. 
 
44/2011.  Sportcsarnok komplex energiatakarékossági  

fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás  
megindítása       8.  

 
45/2011.  Eseti felelısségi rend meghatározása a Sportcsarnok  

komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó  
közbeszerzési eljárásban     9. 

 
46/2011.  Ajánlati felhívás a Sportcsarnok komplex  

energiatakarékossági fejlesztése tárgyú közbeszerzési  
eljárásban       10. 

 
47/2011.  Hozzászólási jog biztosítása     13. 
 
48/2011.  Polgármesteri jelentés elfogadása    16.  
 
49/2011.  A 2011. évi étkeztetési térítési díjak, valamint a  

koncessziós díj emelésének jóváhagyása   19. 
 
50/2011.  A mezııri járulék kivetésével kapcsolatos beadvány 22. 
 
51/2011.  „Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának  

támogatása” pályázati felhívásra pályázat benyújtása 23. 
 
52/2011.  Közfoglalkoztatás 2011 – hosszabb idıtartamú 
   közfoglalkoztatás      24. 
 
53/2011.  Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
   Társulási Megállapodásának módosítása   26. 
 
54/2011.  Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
   Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 27. 
 
55/2011.  Tulajdonosi hozzájárulás a 43-as számú I. rendő fıút 
   melletti közlekedésbiztonsági kerékpárút engedélyezési 
   eljárásához       29. 
 
56/2011.  Kijelölt gyalogátkelıhely terveinek megrendelése  29. 
 
57/2011.  Makó és Térsége Víziközmő Társulat mőködési költsége 31. 
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58/2011.  Általános iskola épületeiben a tőzjelzı rendszerek 
   bıvítése, karbantartása és felügyeleti központra 
   történı átjelzése      33. 
 
59/2011.  Sószoba kialakítása      34. 
 
60/2011.  Pályázat kiírása a Kiszombori Dózsa György 
   Általános Iskola intézményvezetıi álláshelyének 
   betöltésére       35. 
 
61/2011.  Falucsinosító hétvége      37. 
 
62/2011.  Március 14-15-ei ünnepi rendezvény – szónok 
   személyének meghatározása     38. 
 
63/2011.  Tájékoztató a március 14-15-ei ünnepi rendezvényekrıl 38. 
 
64/2011.  Ady Endre Mővelıdési Ház érintett dolgozóinak 
   továbbképzési és beiskolázási tervének módosítása  39. 
 
65/2011.  Szıke István földbérleti kérelme    40. 
 
66/2011.  A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti 
   épületben lévı (volt „Megéri”) üzlethelyiség pályázati 
   eljárás keretében bérbeadás útján történı hasznosítása 41. 
 
67/2011.  K-PLAST Kft. kérelme     44. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 22. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán, 
Börcsökné Balázs Márta, Gazsi Gábor 
 
Összesen: 5 fı 
 
Igazoltan távol: Szekeres Krisztián, Szirbik Imre 
 
Összesen: 2 fı  
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Dr. Szıllısi Béla 
közbeszerzési szakértı, Dr. Mihály Zoltán üzemeltetı, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági 
csoportvezetı, Gábor Vilmos építésügyi elıadó, Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató, Kiss 
Gézáné mb. EESZI vezetı, Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, jegyzı 
urat, kedves vendégeinket! Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes számban 
jelen van, az ülést megnyitom. Javaslatot teszek a napirendekre, a meghívó szerint. Van-e más 
javaslat? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendekkel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 43/2011. számú határozatát 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
43/2011.(II. 22.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. február 22-i soros 
nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
9.00 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
14.00 
Együttes ülés 
3. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített  
    Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti   
    Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása költségvetésének elfogadása.  
4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori  
    Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás költségvetésének  
    elfogadása.  
5. Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Iskolafenntartó  
    Társulás költségvetésének elfogadása.  
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6. A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása.  
Zárt ülés 
7. Döntési javaslatok.  
16.00 
8. Nıklub tevékenysége a községben. (kötetlen beszélgetés) 

 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
1. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok és az ajánlattételi felhívás a jegyzıkönyv 3. számú 
melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszöntöm körünkben Dr. Szıllısi Bélát, a sportcsarnok 
komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás tárgyú 
elıterjesztés kapcsán. Nyílt eljárást kívánunk lefolytatni, ezzel kapcsolatban az ajánlati 
felhívást kiküldtük a testületi tagoknak, melyben lesznek módosítások. A közbeszerzési 
törvény megengedi, hogy hirdetmény közzététele nélküli eljárást is lehet alkalmazni, de a 
nyílt eljárást szeretnénk javasolni a Tisztelt Képviselı-testületnek. Átadom a szót Dr. Szıllısi 
Bélának.  
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testületet! 
Csatlakozom polgármester asszonyhoz, a közbeszerzési törvény két lehetıséget ad az egyik a 
hirdetmény közzétételével induló eljárás, illetve a hirdetmény közzététele nélküli. Javasoljuk, 
hogy hirdetmény közzétételével induljon az eljárás. A hirdetmény közzététele nélküli eljárás 
esetében a garanciához nem köthetı ki semmiféle pénzügyi biztosíték, utána elég nehéz 
bármit érvényesíteni. Úgy gondoljuk, hogy a gépészeti munkáknál jó volna, ha lenne valami 
pénzeszköz a kezünkben. A pontosítások a következık: a II.1. pontban a m2 nem volt beírva, 
1.394 m2 az alapterület, amit érint a korszerősítés, felújítás, átalakítás. A III.1.2. pontban 1 db 
részszámlát írtunk, azt beszéltük meg, hogy ne kerüljünk ellentmondásba a törvénnyel, mert 
az alapján számlát úgy állíthat ki a kivitelezı, hogy kiállítja az alvállalkozói számlát, ha azt 
kifizettük, kiállítja a fıvállalkozói számlát. Javasoljuk, hogy ne 1 db részszámla legyen, 
hanem 1 db részelszámolás. A következı: a pénzügyi és gazdasági alkalmasságnál a P/2 
pontnál a 40 millió Ft-os energetikai felújítást kiegészíteném építéssel is, hogy ne szőkítsük a 
kört. Ugyanez vonatkozik az M/1-es mőszaki feltételekre is, ugyanezeket írnánk be, hogy 
ismertesse az épület energetikai korszerősítésével járó felújítási, illetve építési munkáit. Az 
M/1-es pont másik oldalán is megjelenne ugyanez a szöveg. A napkollektor helyett ez kerülne 
bele. A III.2.4. pontban nem változtatnánk, csak ismertetném, hogy nem korlátoznánk a 
verseny lehetıségét, nem tartjuk fent 1 milliárd Ft alatti bevétellel rendelkezıknek a 
pályázatot, hanem aki rendelkezik, az is jöhet. Nincsenek kitöltve az eljárási határidık, a 
törvényben meghatározott határidık kerülnek bele a hirdetmény feladásától kezdıdıen. Úgy 
tőnik, május 15-ig az eljárás le fog tudni folytatódni, meg lehet kötni a szerzıdést. Annyit 
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tudnia kell a testületnek, hogy most egy folyamatba épített ellenırzés folyik a közremőködı 
szervezeteknél, ami annyit jelent, hogy ha 1-je után adjuk fel a hirdetményt, akkor 5 
munkanappal elıtte értesíteni kell majd az eredményhirdetésrıl a közremőködı szervezetet, 
illetve 5 munkanapon belül a teljes dokumentációt át kell adni, átnézik és 5 munkanapon belül 
válaszolnak rá. A törvény 10 napos határidıt ír a szerzıdéskötésre, ha szerzıdéskötés elıtt 
van valami probléma, jelzik. Röviden ennyivel egészítettem volna ki.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Május 15.-ei kezdést feltételez, ez annyit jelent, hogy a 
Dózsa-gálát, illetve a ballagást érinteni fogja, vagy a régi vagy az új mővelıdési házban lehet 
megtartani. Megbeszéltem igazgató asszonnyal is. Van-e kérdés a közbeszerzéssel 
kapcsolatban?  
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: A szerzıdéssel kapcsolatban el szeretném még 
mondani, hogy üzempróba lesz elıírva, mert a beruházást augusztus 30. napjával be kell 
fejezni, utána a teljes beszabályozás a főtési idényben fog bekövetkezni. KEOP-os pályázat 
esetében szeptember 30-ig le kell zárni, be kell fogadni, ki kell fizetni.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Egyszer vagy többször mérik?  
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Többször mérik, amíg be nem sikerül szabályozni. 
Valószínő kétszer-háromszor ki kell jönniük, míg be nem áll a rendszer, hogy tényleg a 
komfortosság érzete mőködjön. Az általános iskola főtéskorszerősítésénél is így volt.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van-e még egyéb kérdés? Aki egyetért a közbeszerzési 
eljárás megindításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 44/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás megindítása 
 
44/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Sportcsarnok 
komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, VI. Fejezet szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást indít, amelynek  
tárgya: Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése 
becsült értéke: nettó 40 millió Ft (a Kbt. 39. §-a és 40. § (2) bekezdése alapján). 
 
A határozatról értesül:  

- CSOMIBER Kft. 6720 Szeged, Arany J. u. 7. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a 2. számú határozati javaslattal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 45/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Eseti felelısségi rend meghatározása a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági 
fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 
 
45/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Sportcsarnok 
komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 44/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozatával a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik rész, VI. Fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, 
amelynek  
tárgya: Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése  
becsült értéke: nettó 40 millió Ft (a Kbt. 39. §-a és 40. § (2) bekezdése alapján). 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Kbt. 6. § (1) bekezdése, valamint 8. § (1) – (3) bekezdése, valamint Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata alapján az eseti felelısségi rendet az 
alábbiak szerint határozza meg: 

- a Bíráló Bizottság tagjai: Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı  
     Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı 
     Gábor Vilmos építésügyi elıadó 

- döntést hozó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
- szerzıdéskötésre jogosult: Szegvári Ernıné polgármester 

 
A határozatról értesül:  

- Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı 
- Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı 
- Gábor Vilmos építésügyi elıadó 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az egyetért az ajánlati felhívással az elhangzott 
módosításokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 46/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Ajánlati felhívás a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 
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46/2011.(II. 22.) KNÖT h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Sportcsarnok 
komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 44/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozatával a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik rész, VI. Fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, 
amelynek  
tárgya: Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése 
becsült értéke: nettó 40 millió Ft (a Kbt. 39. §-a és 40. § (2) bekezdése alapján). 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a CSOMIBER Beruházás-szervezı és Szolgáltató Kft. (6720 Szeged, Arany J. u. 7. 
képviseli: Honti György ügyvezetı) által elkészített Ajánlati felhívással a mellékelt tartalom 
szerint egyetért. 
 
Az Ajánlati felhívás a jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- CSOMIBER Kft. 6720 Szeged, Arany J. u. 7. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
2. Napirend 
Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
   polgármester 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Polgármesteri jelentéssel folytassuk munkánkat. 

− Január 26-án a VÁTI helyszíni ellenırzést tartott az orvosi rendelı felújítása kapcsán, 
pénzügyi és mőszaki ellenırzés is volt. A vásárolt orvosi eszközöket is megnézték és 
az volt a probléma, hogy dobozban voltak az egyik rendelıben, az volt a konklúzió, 
hogy ha nincs használatban, akkor ebbıl gond is származhat. Bármikor jöhetnek, 
ellenırizhetnek, ezeket az eszközöket használatba kell venni. A végelszámoláshoz 
szükség volt az ÁNTSZ és a kórház nyilatkozatára. Az ÁNTSZ-nek arról kellett 
nyilatkoznia, hogy ez a fejlesztés nem érintette a nyitva tartást, mőködési engedélyt, 
stb. ezt meg is tették. A kórházzal egy folyamatban lévı informatikai fejlesztésben 
vagyunk benne, elérhetı lesz a kórház és a háziorvosi rendelı online módon, 
adatokhoz juthatnak egymástól, ez a fejlesztés folyamatban van. Hiánypótlásban 
ezeket a nyilatkozatokat el tudtuk küldeni. 

− Január 27-én a mikrotérségek vezetıinek fórumán voltam Makón. Ezen a napon a 
makói rádió interjút kért a LEADER pályázatainkról, ez a Vályogos-tó, illetve a 
Helytörténeti Győjtemény épülete. Délután Szegeden voltam a Hulladékgazdálkodási 
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Társulás ülésén, az SzMSz és a Társulási Megállapodás módosítása volt a fı napirend, 
ezzel kapcsolatban elıterjesztés is készült. 

− Január 31-én Makón voltam, egy sószobát néztünk meg. Utána kijött a vállalkozó, 
felmérte, árajánlatot adott, errıl is külön elıterjesztésben fogunk beszélni. 

− Február 2-án intézményvezetıi értekezletet tartottunk jegyzı úrral, utána Dr. Mihály 
Zoltánnal tárgyaltunk a Rónay-kúria üzemeltetésérıl, illetve voltak felvetések 
intézményvezetık részérıl, ezeket beszéltük meg. Este a Honismereti Kör 
meghívásának tettem eleget, több civil szervezet jelen volt.  

− Február 2-án még Buella Mónika kertépítı mérnök hozta a szerb IPA-pályázathoz 
szükséges dokumentációt. 

− Február 4-én Szendrei Julianna keresett meg a Kastély bérlése miatt, ebbıl is készült 
testületi elıterjesztés. Romániából Újszentes polgármestere keresett pályázat ügyben, 
szeretnének szennyvízcsatorna terveket készíttetni. Gondolkodtunk, hogy esetleg a 
belvízelvezetı csatornák kiviteli tervét csináltatnánk meg. Megkérdeztük az irányító 
hatóságtól, azt a választ kaptuk, hogy megpróbálhatjuk, de nem fog befutni, mert ez a 
pályázati céloknak így nem felel meg. Nem akartuk rossz helyzetbe hozni Újszentest, 
összehoztam Nagylak polgármesterével, ık is szennyvízcsatorna tervben 
gondolkodnak. Úgy néz ki, hogy be is tudják együtt adni, ezzel Újszentes és Nagylak 
is lehetıséget kapott. 

− Február 8-án Makón voltam az országgyőlési képviselıasszony hívta meg a 
polgármestereket, Dr. Czomba Sándor foglalkoztatás-politikáért felelıs államtitkár a 
közfoglalkoztatásról tartott tájékoztatást. Délutánra a vállalkozókat hívták és a 
vállalkozóknak tartott fórumot, mert lehet pályázni munkaerı foglalkoztatás 
támogatására. Minden vállalkozónak kiküldtük a meghívót azért, hogy éljenek ezzel a 
lehetıséggel, felhívjuk rá a figyelmet. Délelıtt elmondtuk államtitkár úrnak azokat az 
anomáliákat, amit a mostani rendszerben látunk. Látjuk azt, hogy 55 év felettivel nem 
lehet például szerzıdést kötni foglalkoztatásra, így nem tudjuk ıket foglalkoztatni. 
Keveselltük a 2 hónapot és a 4 óra hosszás foglalkoztatást, rendkívül magas 
adminisztratív költségek fognak hozzá társulni. Elmondtuk az összes gondunkat, 
problémánkat. Teljesen más rendszerben fog mőködni a közfoglalkoztatás, mondta, 
hogy igyekezni fognak a jogszabályokon változtatni, hogy az 55 év felettieket is 
alkalmazni lehessen. Valamint az alkalmi munkavállalói könyvrıl is beszéltünk, ami 
már nincs, de elfogadható, ha valaki alkalmi munkában dolgozza le a 30 napot, segélyt 
fog utána kapni. Ennek az adminisztrációja nincs jól kidolgozva, hogy tudja lekövetni 
az a dolgozó, hogy most bejelentették, vagy nem jelentették be. Azt látom, hogy az 
ilyen alkalmi munkát végzık rendkívül kiszolgáltatottak, vissza is élnek vele 
egynémely foglalkoztatók. Mondta, hogy ezt látják ık is, majd valami finomításon 
még dolgoznak. 

− Február 9-én Szegeden TÖOSZ küldöttgyőlésen voltam. 
− Február 10-én Makón a Fejlesztési Tanács, a Többcélú Társulás és a Víziközmő Kft. 

taggyőlésén vettem részt.  
− Február 11-én lakossági fórumon voltam itt helyben, a mővelıdési házban. 
− Február 12-én szombaton Mórahalmon voltam az EGTC elnökségi ülésén, ez egy 

határon átnyúló gazdasági társaság, amibıl 4 van az országban összesen, ebbıl az 
egyik a mórahalmi. Határon átnyúló pályázatokat lehet majd írni önkormányzatoknak, 
vállalkozásoknak, több lehetıség ebben majd megnyílik.  

− Február 13-án a Horgászegyesület taggyőlésén voltam alpolgármester úrral.  
− Február 15-én találkoztunk az ifjúság képviselıivel. Kezdeményezték, hogy 

szeretnének valamiféle ifjúsági szervezetet, ifjúsági közösséget kiépíteni, most nekem 
úgy tőnt, hogy visszakoznak a fiatalok. Itt volt Balázs Zoltán, Nagy Lırinc is a 
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megbeszélésen. Azt beszéltük meg, hogy elkezdjük ezt a feladatot, és március 
hónapban küldünk ki minden házhoz meghívót, úgy, hogy a fiatalokat valamiféle 
kezdeményezéssel meghívjuk a mővelıdési házba, korhatárt nem írunk bele, aki 
fiatalnak érzi magát, az majd eljön és megpróbáljuk megkezdeni ezt a közösségépítı 
folyamatot. Ezzel kapcsolatban nem tudom, Balázs Zoltán kíván-e pár szót mondani? 

 
Balázs Zoltán képviselı: Nagyon örültem, hogy megjelentek a fiatalok és felvették velünk a 
kapcsolatot. Utána ez a beszélgetés valójában arról szólt, hogy egy kicsit másként gondolták, 
nagyobb támogatást gondoltak a saját korosztályuk részérıl is. Próbáltuk mondani, hogy ne 
hagyják abba. Nagyon nagy dolog, hogy egyáltalán jelentkeztek fiatalok. Voltam egy 
elıadássorozaton, ahol szakemberek beszéltek arról, hogy mindenhol majdnem felülrıl 
próbálják a fiatalokat tevékenységre invitálni, ezzel szemben nálunk megjelentek és azt 
mondták, ez kuriózum, ne hagyjuk, próbáljuk segíteni ıket, minél nagyobb lehetıséggel 
támogatni ıket. Ezt elmondtuk a fiataloknak, bízok benne, hogy lesz még ezen kívül több 
fiatal is, aki csatlakozik hozzájuk, ha csak a számokat nézzük, ık is valamilyen szinten be 
tudnak majd kapcsolódni önmaguk szervezésébe, ez lenne a kulcs. Próbáljuk csinálni, a 
koncepciót is meg kell alkotni. Annak az összeállításában is majd segítséget kérünk tılük.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm szépen.  

− Február 16-án a VÁTI mőszaki ellenıre az iskola felújítást ellenırizte. A pénzügyi 
elszámolás ezután lesz, mert rövid is volt az idı, illetve beteg is lett a kolléganı, nem 
tudtuk végigcsinálni. A közbeszerzési eljárásban a sószoba benne volt, de maga a só 
nincs, azért indult el ez a folyamat, ezzel kapcsolatban lesz elıterjesztés. Hiányzik 
még a parkolóból a felfestés, két tábla, a WC-bıl egy kapaszkodó, valamint a Móricz 
utcai iskola hátsó bejáratánál magasan van a csengı, azt lejjebb kell tenni, mert a 
mozgáskorlátozott nem éri el, valamint egy dolgozói kerékpártároló is szükséges. Ezt 
pótoljuk, csináljuk. A teljes támogatási keretet fel tudtuk használni és még 8 millió Ft-
os Áfa-kompenzációt is fogunk kapni az elszámoláskor.  

− Február 17-én Szabó Ágnes református lelkész keresett meg. Csinálják majd az 
imaház felújítását. A festıink segítettek a római katolikus egyház parókiájának 
felújításában, meszeltek, szeretnének ık is segítséget kérni majd a meszeléshez, téli 
idıszakban tudunk adni segítséget, nyári idıszakban a két festınknek rengeteg 
munkája van az intézményeinkben. Nincs ennek akadálya, fogunk segíteni. Mózes 
János rendırırs parancsnok keresett meg, beszélgettünk az aktuális feladatokról, a 
mezıırökkel történı kapcsolattartásról, az úton történı gyaloglásról, kocsmákról, 
cigarettázó gyerekekrıl, hogy figyeljenek erre is oda. Úgy tudom, a rendırség 
kapcsán, hogy mára a polgárırség megalakításával kapcsolatban kisebbségi elnök úr 
valamiféle egyeztetést hívott össze. Ezt tegnap tudtam meg. Azt is tudni kell, hogy 
minden hét utolsó keddje képviselı-testületi ülés, az 1990-es évek óta, nagyon ritka, 
hogy ettıl eltérünk. Most nem tértünk el ettıl, nem tudok elmenni testületi ülés napján 
egyeztetésre, valamint az is gondot okoz ebben, hogy 16 óra után sem tudok ott lenni, 
mert 16 órára a hölgyeket várjuk a Rónay-kúriába egy elızetes nınapi köszöntésre. Ez 
is mindig a februári üléshez kapcsolódik. Jelen van elnök úr is, mindenben partner 
vagyok, de azt szeretném kérni ahhoz, hogy elıre menjenek ezek a dolgok, hogy 
idıben egyeztessünk idıpontokat, különösen, ha valaki egy megbeszélést a testületi 
ülés napjára tesz, ahová engem is elvárnak. A testületet nem tudom itt hagyni, nagyon 
fontos dolognak kell történni ahhoz, mint múltkor, akkor a Kastély miatt a megyére 
kellett mennem. Sajnos ez a mai napon nem tud létrejönni.  

− Február 15-én a Víziközmő Kft. és a szennyvíztársulás ülésén voltam, ezzel 
kapcsolatban majd készítünk elıterjesztéseket is. Azt szeretnénk, hogy a Víziközmő 
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Kft. vegyen részt a belsı bekötésekben is és próbáljon gazdasági eredményre jutni, 
mert önkormányzati tulajdonú Kft., ez volt a kérés igazgató úr felé.  

− Meghívást kaptunk focibálra, ez szombaton volt. Tegnap jelezték, hogy felálltak a 
focibálon a rózsára, pampafőre, mert nem fért el a keréknek a nyomvonala a járdán. 
Nem tudjuk, ki tehette, de olyan területre álltak fel, ami növényekkel van beültetve. 
Ennyit az odafigyelésrıl.  

− Február 21-én Ádók János és Vízhányó Ferenc alelnökkel tárgyaltam Kastély 
ügyében. Igazán nem tudtunk elıre jutni. Most azt kérném a képviselı-testülettıl, mert 
ez nemcsak jogi kérdés, tulajdonlás, az általános forgalmi adó is szerepet játszik, olyan 
szakembert kellene bevonni, aki segítene ezt az egész anyagot elıkészíteni, amit ık 
képzelnek el, amit mi képzelünk el, ebben nagyon gyorsan kellene lépni, valószínő 
keresünk is ilyen szakembert jegyzı úrral. Nagyon összetett a kérdés.  

− Beadtuk az IPA-pályázatot. 
− Megkeresett elıször Kocsis János azzal, hogy a kiszomboriak kaptak egy ágyat, mely 

Dr. Kiss Katalin rendelıjében van, és sok-sok problémára jó. A doktornı tudja 
mőködtetni rendelési idıben, utána is szeretné kérni, hogy mőködjön. Utána Kocsis 
Jánosné is megkeresett, hogy beszélt a doktornıvel, Szeredi Attilával, hogy ezt 
támogatnák. Hozzám így került el, hogy ezzel egyetértenek. Közmunkás volt a 
felvetés, közmunkással igazán ezt nem tudjuk megoldani, mert 2 hónapos váltásban 
fognak dolgozni. Legfeljebb rehabilitációs munkavállalóval lehetne megoldani, 
mondtam, hogy napi 2 órát tudnánk bevállalni. Jelen van doktornı is, javaslom, hogy 
szavazzunk a hozzászólási jogról ez ügyben. Aki egyetért azzal, hogy Dr. Kiss Katalin 
hozzászólhasson a témához, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselı-testület egyetértett, és 5 igen szavazattal meghozta 47/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Hozzászólási jog biztosítása 
 
47/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 22/2007.(X. 31.) KKÖT 
rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a képviselı-testület egyedi döntéssel – egyszerő 
szótöbbséggel – hozzászólási jogot adhat a képviselı-testület ülésén megjelent személynek.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fentiekre figyelemmel 
hozzászólási jogot adott Dr. Kiss Katalinnak a polgármesteri jelentés tárgyú elıterjesztés 
megtárgyalása során. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 

 
 
Dr. Kiss Katalin háziorvos: Nyilván, aki használja az ágyat, tudja, nem csodaszer, de jó. 
Reggel 8-tól délután 4-ig mőködtetjük. Mindenki igényét nem tudjuk kielégíteni, de egy ágy 
nem is képes rá. Kocsis Jánosné javaslatára történt ez az egész kezdeményezés. Nagyon 
örülök neki, hogy polgármester asszony a napi két órát felajánlotta. Úgy gondolom, hogy ez 
nagyon szép dolog és örültem neki, hogy kitalálta, de ez mást is felvet, hogy 4-tıl 6-ig ki lesz 
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ott. Azt gondolom, ez mindenféleképpen szolgálja ki a kiszombori lakosok gyógyulását, mert 
ez ezért van kitalálva, egy nagyon jó dolog. Rendkívül sok problémát fel fog vetni a plusz két 
óra.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Le fogunk ülni, végigbeszéljük, és majd visszakerül a testület 
elé. 
 
Dr. Kiss Katalin háziorvos: Félreértés ne essék, nem ellene vagyok.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ki kell találni, hogy tud mőködni. Van egyéb sok probléma, 
ezt végig kell beszélnünk, tulajdonjog, zárása-nyitása a rendelınek.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Nagyon jó szándékot feltételezve biztos, hogy nagyon 
megtervezve kell, hogy jól mőködjön. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Szerintem rendelési idı után nem tud mőködni, teljesen különálló 
rész, ha 2 órára odaadunk egy embert, annak tulajdonképpen 40 percenként kellene 
odamennie, hogy megnyomjon egy gombot. Nem nagyon látnám jónak. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy kaptam ezt a jelzést, hogy doktornıvel, Szeredi Attilával 
ez meg van beszélve. Visszatérünk rá és megbeszéljük. A polgármesteri jelentés ennyi lett 
volna. Egyéb kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Gazsi Gábor képviselı: Arra gondoltam, hogy az új buszmegállóinkban lévı padokról a 
háttámlát le kellene szerelni, nem tudnának ráülni és összetaposni az ülıke részét.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem ez a megoldás, tanítsuk meg ıket rendesen ülni. Rájuk 
szoktam szólni, oda kell rájuk figyelni. Nem ez a megoldás, hogy szereljük le minden pad 
háttámláját.  
 
/Szekeres Krisztián képviselı megérkezett, így a testület 6 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Minden pályázati lehetıséget megpróbálunk és ismét 
28.-ai határidıvel kellene egy IPR-pályázatot megerısíteni, megvannak a keretösszegek is, 
hogy beadható vagy sem. A ferencszállási tagintézményünknél a létszám és statisztikai 
létszámváltozások miatt már decemberben sem tudtuk a megnyert összeget felhasználni. 
Ehhez képest valamelyest úgy tőnik, változnának a kiírások, de nem egyértelmő. A szakértıt 
megkérdeztem tegnap, most már nagyon záros határidın belül be kellene adni a pályázatot. 
Mit kockáztatok? Megigénylem a pályázati összeget, és esetleg utólag kiderül, hogy nem 
használható fel. Pályázzak, vagy ne pályázzak? Lehet, utána minimális kamatot kell fizetni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Erre a kérdésre nem tudok most válaszolni, nem tudjuk mi a 
kamatteher, mennyire vállalunk kockázatot, ezt ki is kellene számolni. Azt kérném, hogy ezt 
az együttes ülésen beszéljük meg.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ma délelıtt vettem észre, hogy a 43-as fıúton, ahol ki van téve a 
70-es sebességkorlátozó tábla, a haleszi buszmegállóknál, be vannak fordítgatva.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Nem mi vagyunk az út kezelıi, van bejáró gépjármővük, 
amivel nézik az utat. A Közútkezelı Kht. feladata ennek helyreállítása. Süli János szerintem 
ez ügyben már telefonált is.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Olvastam az újságban a szemétgyőjtésrıl a 43-as mellett. Kaptunk 
errıl valami információt az út kezelıjétıl a faluval kapcsolatban? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy gondolom, nekünk kellene az útkezelınek írni, nekünk 
ne írjanak. Összeszedjük a szemetet, ha nem szednénk össze, még katasztrofálisabb lenne a 
helyzet, az összegyőjtött szemetet nem képes még a parkolóból sem elvinni. Nekünk kell 
irányukban írásban jelezni, nem fordított a kérdés. Rendszeresen segítünk nekik, csinálják a 
feladataikat és vitesse el a szemetet.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Azt hittem, volt megkeresés, kampány vagy egyáltalán hozzáfognak 
ehhez. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Egy évben egyszer vagy kétszer szoktak kampányt csinálni. 
Ezt a kérdést egy évben egyszer-kétszer nem oldja meg. Folyamatosan ott vagyunk, 
dolgozunk, szedjük majd az elkerülı úton is a szemetet, óriási mennyiségő szeméthalmaz van. 
Írta az újság, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha megszőnnének ezek a parkolók, legalább nem 
állnának meg, és nem dobálnák szét.  
 
Bacsa György alpolgármester: Vastagon áll a szemét a parkolóban, arra gondoltam, hogy 
valami testületi levelet kellene írni a Közútkezelınek, mert ez tarthatatlan állapot. Megszőnt 
Klárafalva után a parkoló, az áttevıdött. Biztos vagyok benne, hogy nem csak az átutazók, 
hanem helyiek is hordják oda, mivel zsákos szemét is van. Vagy éjszaka hordják oda a 
helyiek, nem biztos, hogy kiszomboriak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Össze fogjuk szedni a szemetet, azt is, amit bevitt a földek 
fele. Most azt várjuk, hogy felszáradjon a föld. Írni fogunk levelet.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Kapjuk a gázszolgáltatótól a számlán, hogy ilyen és ilyen minıségő 
gázt kapunk. Hogy tudjuk ellenırizni? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A gáztörvény rendelkezik errıl. Szerintem az elosztótól kell 
ezt nézni. Ha érdekli képviselı urat, elıvesszük a törvényt és megnézzük.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy nem jó a minısége.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha jól emlékszem, benne van a gáztörvényben, hogy az 
önkormányzatok ellenırizhetnek. Van-e még kérdés? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Sátor-pályázat ügyben kaptunk már valami információt? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Még nem kaptunk sem igent, sem nemet. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Nagyon nehezen jönnek meg a pályázatok eredményei, mert 
az irányítóhatóság, a Vidékfejlesztési Minisztérium nem hajtja annyira elıre jelenlegi 
állapotban ezeket a határozatokat. Azt bátorkodom mondani, hogy 1,5 hónapon belül ki 
fognak jönni és várhatóan pozitív lesz a döntés. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Ha 1,5 hónap múlva meg lesz a határozat, nem tudom, nyárra 
be tudjuk-e szerezni a sátrat.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Ha megérkezik a határozat, már a pályázón múlik, hogy mikor 
szerzi be.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ha lesz az együttes ülés, Ferencszállásnak is meg lehet említeni a 
közös szemétgyőjtést.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most vonulunk ki a szélsı parkolóba, mivel Ferencszálláson 
bent vagyunk, a falu alatti parkoló is a mienk. Lehet kérni, hogy ık is szedjék össze az erıket 
és az erıvel szedjék össze a szemetet.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Nyári fesztiválhoz kapcsolódóan meg szeretném kérdezni, hogy a 
Magtár tulajdonosát nem lehetne megkérni, hogy valami tatarozást végezzen el kívülrıl? 
 
Bacsa György alpolgármester: Állami finanszírozásból gazdálkodik a cég, erre biztos nem 
lesz pénze. 10 éve eladó az épület. A héten megkérdezem igazgató urat. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Igazgató úrnak jelezni kellene, hogy a sarki épületnél az 
épített párkányzat hullik, balesetveszélyes. Be kellene, hogy avatkozzanak.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: A pályázat kérdéshez egy pillanatra visszakanyarodva, ha 
véletlenül valaki még nem tudná, tájékoztatásul elmondom, hogy a Kiszombori 
Sportegyesület nyert a gyakorlópálya világítására közel 8 millió Ft-ot.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A pályázatot beadták, de elıfinanszírozni és lebonyolítani 
sem tudják. Ezt meg kell majd elılegezni. Ez egy feladat lesz, amit nagyon gyorsan meg kell 
oldani. Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki elfogadja a polgármesteri 
jelentést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 48/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Polgármesteri jelentés elfogadása 
 
48/2011.(II. 22.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. február 22-i testületi 
ülés polgármesteri jelentését elfogadta. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
1. Napirend 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
- Étkeztetési térítési díjak, koncessziós díj emelése 
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Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat, a szolgáltatói levél és a KSH-tájékoztató a jegyzıkönyv 4. 
számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Megérkezett Dr. Mihály Zoltán, 
üdvözlöm. Az étkezési térítési díjak, koncessziós díj emelése tárgyú elıterjesztéssel 
folytassuk munkánkat. Egy javítást szeretnék eszközölni a határozati javaslatban, az óvodai 
ebédnél 435,20 Ft helyett 436,20 Ft a helyes összeg. Az infláció mértékével kívánja a 
szolgáltató emelni a díjait. Kértük, hogy jöjjön el, beszéljen errıl, illetve a képviselık 
közvetlenül is feltehetik kérdéseiket. A múltkorában említettem polgármesteri jelentés 
közben, hogy beszélgettünk a szolgáltatóval, mivel voltak észrevételek a szülıi szervezetek 
részérıl. Elfogadták az érvelésünket és megtesznek mindent azért, hogy a hibákat javítsák. 
Gondolom, azóta ilyen jellegő dolog nem történt. 
 
/Szirbik Imre képviselı megérkezett, így a testület 7 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Amit megbeszéltünk, úgy látom, megtörtént, a 
visszajelzéseket is úgy kapom. Folyamatosan figyeljük.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérem Dr. Mihály Zoltánt, ha kiegészítést szeretne tenni, 
tegye meg. 
 
Dr. Mihály Zoltán üzemeltetı: Nagyon sajnálatos, de nincs olyan költségnem, ami nem 
emelkedik mostanában. Nagyon elkeseredek bizonyos szempontból, mert a világprognózis azt 
mondja, hogy nem fog megállni az élelmiszerek árának emelkedése Magyarországon. A 
prognózis Magyarországon is azt mondja, hogy 5 éven belül duplájára fognak emelkedni az 
élelmiszer árak. Magyarországnak bizonyos szempontból jó is ez, mert a világpiaci árak is 
ugyanilyen ütemben emelkednek, és amennyiben észhez tér a magyar mezıgazdaság, jó 
bevételi forráshoz jutnánk. Valamikor az acélgyártás mögött Magyarországon a marhahús 
export volt a második legnagyobb bevétel. Nekünk ezt az árat egy évig tartani kell, tehát 
2012. március 1-ig. El kell, hogy mondjam, de nem szorosan idetartozik, hogy el kellene 
gondolkodni rajta, hogy mit tudunk csinálni a Kúria pincéjével, mert most már tragédia. 
Három szivattyúnk van, egy a szerelınél állandóan, egy üzemel, egy a tartalék. Nem egy 
esetben reggelre kivágja a biztosítékot az egész Kúriában, így a fenti hőtık is problémásak. 
Annyira vizesek a falak, hogy az nem kifejezés, folyik be a pincébe a víz. Most azt csináljuk, 
hogy forgatjuk a vizet, a pince most kútként mőködik. Azért bátorkodom ezt felvetni, hogy 
valamilyen megoldást kellene találni rá. Van lent három hőtıládánk, egyszer már 
megbuggyantak, pedig magasabbra vannak feltéve. Életveszélyes lemenni és 
mindannyiunknak fontos, hogy ne történjen baleset.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez így igaz, de erre semmi megoldás nincs, mert ha 
csináltunk volna egy pince szigetelést, az hatalmas összegbe került volna, ez egy győjtıaknás 
szigetelés, erre így volt a terv elkészítve, van benne egy győjtıakna, amibe összefolyik a víz 
és azt onnan ki kell szivattyúzni. Erre nem is volt más megoldási javaslat. Miután ezt 
zöldségraktárnak képzelte el a tervezı, szó nem volt arról, hogy oda elektromos hőtık 
kerülnek le, ezért nem kellett ehhez olyan nagy szárazság, mert zöldségraktár, és erre van 
kiépítve. Megbízható szivattyút kell venni, ott van a szivattyúnak a kiépítési helye, folyamatos 
szivattyúzással lehet a vizet onnan elvinni. Ilyen magas talajvíz nem is volt még.  
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Dr. Mihály Zoltán üzemeltetı: A szerelı is azt mondja, hogy semmi nem bírja, hogy 
állandóan menjen.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt el tudom hinni, nem is kételkedek a szavaiban, ez egy 
ilyen típusú pince. 
 
Dr. Mihály Zoltán üzemeltetı: Nem csak mi tartunk lent hőtıt, az elızı vállalkozó is tartott 
lent hőtıládákat, mivel nincs fent helye. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Erre nem tudunk megoldást adni, szivattyúzni kell a vizet.  
 
Dr. Mihály Zoltán üzemeltetı: Nappal már úgy csináljuk, hogy fentrıl vezetjük le az áramot, 
hogy ne a lenti konnektorok használódjanak, mert a lenti konnektorok életveszélyesek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az egy olyan pince, ami nedvességgel bír, állandó 
szivattyúzást igényel. 
 
Dr. Mihály Zoltán üzemeltetı: Akkor hol tartsuk a hőtıládákat, mert arra viszont szükség 
van? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Konyharészben, a padláson, vagy kihordják Makóról, vagy 
bérelnek az óvodától zárható helyiséget. Van megoldás. 
 
Dr. Mihály Zoltán üzemeltetı: A húst így is naponta Makóról hordjuk. Ezek fagyasztott, 
mirelit tészták, zöldségek. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tudnak bérelni az óvodától, ott a konyhának van olyan része, 
ami raktár, el tudják oda pakolni, amíg a víz nem megy lejjebb.  
 
Dr. Mihály Zoltán üzemeltetı: A víz már 1,5 éve így fent van. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Bízunk benne, hogy lejjebb megy. Ebbe az épületbe 
beruházni nem fogunk, a pince győjtıaknás, szivattyúra épülı víztelenítésre került 
kialakításra. Ez akkor is ilyen volt, most is ilyen és nem kívánunk ebbe egyébként belefektetni 
pénzeket. Másként kell megoldani ezt a kérdést. 
 
Dr. Mihály Zoltán üzemeltetı: Gondoltam arra, hogy felhozzuk a 3 hőtıládát, ami lent van a 
mostani öltözıben, az öltözıt meg áthelyeznénk egy másik helyiségbe, a rokkant WC-be. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem javasolnám, hogy áthelyezzék a rokkant WC-be. Ha 
vannak ezzel kapcsolatban olyan jelzései, hogy nem tudják az épületet mőködtetni ilyen 
akadályok miatt, akkor azt kérem, fogalmazza meg írásban és átnézzük a koncessziós 
szerzıdést. Ezek voltak a feltételek, mi ehhez ragaszkodunk. A koncessziós szerzıdés 
értelmében fel lehet bontani, erre szerintem a képviselı-testület nyitottá is válik, ezeket a 
problémákat próbálják megoldani. Ismerték akkor is ezt a gondot, amikor megnézték az 
épületet. Ha fel kívánják bontani, mert nem tudják vállalni ilyen módon, állunk elébe. Van 
benne 90 napos felmondási határidı és felkészülünk arra, hogy ezt az egész rendszert 
mőködtetni fogjuk. Nem ijedünk meg ettıl. 
 
Dr. Mihály Zoltán üzemeltetı: Nem akarunk halálos balesetet. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Ne tessék ott mőködtetni! Ezzel ne a kiszombori 
polgármester és képviselı-testület irányába adja át a felelısséget. Mindenkinek az adott 
területen szükséges a munkavédelemrıl, érintésvédelemrıl gondoskodnia. Ha maga ezt 
aggályosnak találja, azt javaslom, ne tessék ezt használni. Maga helyében nem használnám. 
Ha ez a kiszombori önkormányzat bármelyik intézményében lenne így, azonnal leállíttatnám. 
Próbálják meg valamiféle más módon ezt a kérdést kezelni. Adtam arra javaslatot, hogy az 
óvodában vannak olyan helyiségek, amit ki tudunk adni, le tudunk zárni és ott a hőtık 
elhelyezhetıek ebben az átmeneti idıszakban. Azt kérném, hogy a mozgáskorlátozott WC-t 
szíveskedjenek a használat módjának megfelelıen nyitva tartani és használják az emberek, 
akik oda bemennek. A használatbavételi engedély így került kiadásra, abban benne van az 
akadálymentesítés is, ezt használni kell. Nem javaslom, hogy a helyiségek használatát 
módosítsák. Próbálják megoldani, nyitottak vagyunk rá, óvodában hely is van, ezt már 
többször ajánlottuk. Tisztelt Képviselı-testület! Van-e még kérdés Dr. Mihály Zoltánhoz? 
Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az elhangzott 
módosítással, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 49/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A 2011. évi étkeztetési térítési díjak, valamint a koncessziós díj emelésének 
jóváhagyása 
 
49/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 2011. évi 
étkeztetési térítési díjak, valamint a koncessziós díj emelésének jóváhagyása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szent Gellért Borház és 
Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelı Egyéni Céggel (6900 Makó, 
Szent Gellért u. 2., képv.: Dr. Mihály Zoltán) – a továbbiakban: Koncesszióba Vevı - 2009. 
június 11-én, 2009. szeptember 1-jei hatállyal, megkötött Szolgáltatási Koncessziós Szerzıdés 
IV. 3. pontja alapján, Koncesszióba Vevı kezdeményezésére az étkeztetési szolgáltatás 
díjainak - a KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelı – 4,9%-kal, 2011. 
március 1. napjától történı megemeléséhez hozzájárul.  
 
Fentiek alapján a szerzıdı felek a Koncessziós Szerzıdés 2. számú mellékletét az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
„2. számú melléklet 
Étkeztetési szolgáltatásért nyújtott ellenérték meghatározása 2011. március 1. napjától: 
 
Az óvodai ebéd egy fı/napra vonatkozó nettó ára:    436,2 Ft/fı 
Az iskolai ebéd egy fı/napra vonatkozó nettó ára:    523,6 Ft/fı 
Az idısek részére átmeneti ellátás – ebéd - egy fı/napra vonatkozó nettó ára:  541,1 Ft/fı 
Az idısek részére szociális étkeztetés - ebéd - egy fı/napra vonatkozó nettó ára:  541,1Ft/fı 
Az óvodai tízórai egy fı/napra vonatkozó nettó ára:    108,3 Ft/fı 
Az iskolai tízórai egy fı/napra vonatkozó nettó ára:    108,3 Ft/fı 
Az óvodai uzsonna egy fı/napra vonatkozó nettó  ára:    108,3 Ft/fı 
Az iskolai uzsonna egy fı/napra vonatkozó nettó ára:    108,3 Ft/fı 
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Diabetikus ebéd:         573,4 Ft/fı” 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a koncessziós díj mértékét 
- Koncesszióba Vevı kezdeményezésére - a Koncessziós Szerzıdés IV.7. pontja alapján, a 
KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelı 4,9%-kal 2011. március 1. napjától 
megemeli. 
 
Fentiek alapján a szerzıdı felek a Koncessziós Szerzıdés 3. számú mellékletét az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
„3. számú melléklet 
2011. március 1. napjától a Koncesszióba Vevı által a Koncesszióba Adó részére 
fizetendı éves szolgáltatási koncessziós díj nettó mértéke egy összegben, forintban 
kifejezve: 
 
1.980.624,- Ft/év, azaz 165.051,76,- Ft/hó.” 
 
A határozatról értesül:  

- Dr. Mihály Zoltán  
  Szent Gellért Borház és Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelı Egyéni  
  Cég 6900 Makó, Szent Gellért u. 2. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük Dr. Mihály Zoltánnak, hogy elfáradt hozzánk. 
 
- A mezııri járulék kivetésével kapcsolatos beadvány 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a beadvány a jegyzıkönyv 5. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı a mezııri járulék kivetésével kapcsolatos 
beadvány. Kiosztottuk a képviselıknek azt a listát, hogy kik írták alá ezt a beadványt, ezt nem 
tettük közzé a honlapon. Nagyon sok gazda aláírta, korábban is volt ezzel kapcsolatban 
észrevétel, hogy a nagy gazdáknak ez nem szerencsés és most megfogalmazták a kérelmüket. 
Benne van az elıterjesztésben, hogy ezt 2011-ben már megszüntetni sem lehet, ennek oka az, 
hogy például van egy határozott idejő mezıırünk. A határozott idejő munkaviszony esetén, 
ha megszüntethetjük a munkaviszonyt a határozott idı lejárta elıtt, ki kell fizetnünk a bért, 
illetve évközben ezt nem tudjuk kezelni. Jelen vannak a mezıırök, ıket is lehet kérdezni. Szó 
van az anyagban arról is, hogy indult bírósági eljárás, szabálysértési eljárás is, tehát tették a 
dolgukat, eljárás alá is kerültek ügyek. Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Bacsa György alpolgármester: Mezııri szolgálat nagyon régóta van, illetve szükség is van rá 
véleményem szerint. Természetesen annak, aki nagyobb összegeket fizet, teljesen más a 
véleménye. Úgy gondolom, pontosan, ami az anyagban is le van írva, hogy a rendırséggel, 
határırséggel való együttmőködés, illetve a területen történı mozgás nagyon sok mindent 
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megakadályoz. Éppen most beszéltünk a 43-as melletti szeméthalmazról. Emlékezzenek 
vissza, amikor nem volt mezııri szolgálat és amikor elkezdıdött, kellett 2-3 év, mire 
nagyjából Kiszombor külterületén az óriási szeméthalmaz megszőnt, most már azért nem 
jellemzı, hogy látunk olyan árkokat, amelyben szemét lenne lerakva. Szerintem szükség van 
rájuk. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Szükség van mezııri szolgáltatásra, csak egy pici árnyalatnyi 
gondom van ezzel. A célunk az, hogy ezek a közérdekek fennmaradjanak, viszont, akiknek 
tényleg igénybe kellene venniük, hogy ne legyen falopás, ne legyen a kiskertekben lopás, ne 
legyen a fokhagyma földön lopás, pont azok a gazdák amiatt, hogy olyan kicsi a területük, 
részükre a kivetés többe kerülne, mint amit befizetnének. Pont, akiknek tényleg szükségük 
lenne a területük ırzésére, nem fizetnek. Azt nem tudom, ha hatékonyan ıket szeretnénk 
védeni, ezt hogy lehetne megoldani. Amit leírtak az logikus, a közösségért sokkal több 
munkát végeznek, mint úgymond kint ırzik a terményeket, ennél szélesebb körő a 
tevékenységük.  
 
Bacsa György alpolgármester: Valahol azt kell tudomásul venni, hogy a mezıırség régi 
fogalma alatt azt értjük, amit képviselı úr is elmondott, hogy kiskertekben falopás, illetve 
terménylopás ne legyen, ez természetesen benne van, de ez az egész most már nagyjából 
átrendezıdik. A nagyközségnek a külterülete valamilyen szinten ellenırzés alatt van, 
mindenképpen mozogni kell, mert itt a határban a gazdákon kívül a vadászok mozognak, de 
azok is csak októbertıl február végéig, akik még észlelhetnek. Mindenképpen szükség van a 
mezıırökre addig, ameddig a településnek ez minimális pénzébe kerül.  
 
Szirbik Imre képviselı: A dolog pikantériája, hogy az egyik volt mezıırünk is aláírta ezt a 
beadványt. Úgy gondolom, ha megszüntetnénk a mezııri szolgálatot olyan, mintha a lovak 
közé dobnák a gyeplıt, és mindenki azt csinál a területen, amit akar. Ha tényleg nem sok 
pénzzel kell kiegészíteni, én is úgy érzem, hogy ez maradjon.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Mindenképpen a megelızést jelenti, ha vannak. Azt 
gondolom, hogy maximum a területeket kellene átgondolni, hogy hova és mikor lehetne 
esetleg ıket koncentráltan irányítani, a megfelelı idıszakokban akkor, amikor van olyan 
terület, amit jobban védeni kell. Nem mereven beszabályozni, ki hol dolgozik, hanem abban 
az idıszakban például fokhagyma földeknél sőrőbben vagy más módon mozoghatnának. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Számszakilag tudjuk, hogy mit fizetnek a gazdák, mit kapunk az 
államtól?  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Amikor 4 mezıır dolgozott, akkor 
2,4 millió Ft volt az állami támogatás és 5 millió Ft körüli volt a gazdák befizetése és 1,1 
millió Ft körül volt, amit az önkormányzat biztosított. Három fıre most 7,2 millió Ft van 
betervezve, 1,8 millió Ft, amit 3 mezıırre állami támogatást tudunk igényelni és idén is 5,2 
millió Ft várható a gazdáktól. Egy mezıırre 600.000,- Ft az állami támogatás.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: 2011-ben biztos nem lehet lépni. Azt látjuk, hogy dolgoznak 
a mezıırök, szükség van rájuk. Azt a példát szoktam felhozni, hogy attól, hogy rendırség 
van, sajnos bőnözés is van, mi lenne akkor, ha nem lenne? A mezıırök esetén is mi történne, 
ha nem dolgoznának? Egyéb kérdés, vélemény? Aki egyetért azzal, hogy a mezııri 
ırszolgálatot tartsuk fent továbbra is, a kérelmet utasítsuk el, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 50/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A mezııri járulék kivetésével kapcsolatos beadvány 
 
50/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a mezııri 
járulék kivetésével kapcsolatos beadvány tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy a mezei 
ırszolgálat fenntartására Kiszombor nagyközség területén a jövıben is szükség van, ezért a 
növénytermesztéssel foglalkozó egyes ıstermelık, vállalkozók és vállalkozások mezııri 
járulék és mezei ırszolgálat megszüntetése iránti kérelmét elutasítja. 
 
A határozatról értesül: 

- kérelmezık 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- „Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatása” pályázati felhívásra 
pályázat benyújtása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 6. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: „Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának 
támogatása” pályázati felhívásra pályázat benyújtása tárgyú elıterjesztéssel folytassuk 
munkánkat. A foglalkoztatás kezdete április 1. és a vége szeptember 30. Tárgyaltam a 
mezııri pályázatot benyújtottak közül Balázs Jánossal. Ha nyer ez a pályázat, nagyon 
szívesen dolgozna nálunk, vállalná ezt a féléves idıszakot. A határozati javaslatban is 
szerepel egy összeg, melyet elılegként be kell utalnunk, ha nem érkezik meg a közösségi 
közlekedés támogatása idıben, utólag fogjuk visszakapni, ez része a határozati javaslatnak. 
Mindenképpen szükség lenne rá, hogy segítsék Süli János munkáját. Azt is el kell, hogy 
mondjam, két dolog ma felmerült. Az egyik egy pályázat az óvoda esetében, hogy nincs 
betöltve a pályázatírónak az álláshelye, egy másik megoldást követünk most, a nagy 
pályázataink elszámolásában egy külsıs személy vesz részt, nagyon szépen, precízen, jól 
dolgozik, de ezzel nincs megoldva az, hogy ha vannak kisebb pályázatok, azok megírásakor 
nincs arra dolgozónk, aki megírná. Ezzel is spórolunk, illetve Dávid Mihály állása sincs 
betöltve, kevesebb létszámmal mőködünk, bár most közmunkásunk fizikai állományban 4 fı 
van, majd március 1-tıl lépnek be a többiek, de akkor sem egy nagy létszámmal. Ezt addig 
tudjuk csinálni, de mindenképpen szükséges, hogy Balázs János, miután vállalta, belépjen 
ebbe a rendszerbe, mert akkor tudunk hatékonyak lenni, ha többen is ellenırzik a munkájukat. 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 51/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatása” pályázati felhívásra 
pályázat benyújtása 
 
51/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
„Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatása” pályázati felhívásra pályázat 
benyújtása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy részt vesz 
a Makói Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány által meghirdetett közfoglalkoztatás-szervezık támogatásáról szóló 
pályázatban, amely során Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
pályázathoz szükséges 329.568,- Ft költséget, utófinanszírozási támogatás megelılegezése 
miatt 2011. évi költségvetésébe betervezi, abban az esetben, ha a DAOP-3.2.1-2008-0023 
kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói kistérségben” címő pályázat 
utófinanszírozott számláinak támogatástartalma 2011. június 15-ig nem érkezik meg a Makói 
Kistérség Többcélú Társulásának bankszámlaszámára. 
 
A pályázat 100%-os támogatási intenzitású. 

A Makói Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott pályázat költségvetése: 
 

Megnevezés 6 Fı/hó 
2011.04.01.-
2011.09.30. 

Összesen 
(bontásban) 

Munkabér 569.000Ft 3.414.000Ft 
Igényelt 

Támogatás Munkabér 
járulékai 

153.636Ft 921.816 Ft 
4.335.816 Ft 

Saját forrás  0 Ft 
Orvosi 

alkalmassági, 
utazás 

költsége 

24.000Ft 

Pályázati díj 3.000 Ft 

Pályázatban el 
nem számolható 

költségek 

Közjegyzı 

 

33.000 Ft 

60.000 Ft 

Összesen  4.395.816 Ft 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatára vonatkozó projektköltsége: 

Megnevezés 1 Fı/hó 
2011.04.01.-
2011.09.30. 

Összesen 
(bontásban) 

Munkabér 86.500 Ft 519.000 Ft 
Munkabér járulékai 23.356 Ft 140.136 Ft 

659.136 Ft 

Összesen  659.136 Ft 
 
A támogatás folyósítása: az igényelt támogatás 50 %-a elıleg formájában a támogatási 
szerzıdés megkötése, valamint a pályázó szervezet közjegyzı elıtt tett tartozáselismerı 
nyilatkozatának felmutatása után kerül folyósításra. A támogatási összeg második részének 
folyósítása utófinanszírozásban történik. Abban az esetben, ha a DAOP-3.2.1-2008-0023 
kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói kistérségben” címő pályázat 
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utófinanszírozott számláinak támogatástartalma 2011. június 15-ig nem érkezik meg a Makói 
Kistérség Többcélú Társulásának bankszámlaszámára, akkor a Makói Kistérség Többcélú 
Társulása nem tudja átvállalni az elıfinanszírozással járó kötelezettségvállalást. Így a 
programban résztvevı közfoglalkoztatás-szervezı településeknek a rávonatkozó elıleg 
befizetését legkésıbb 2011. június 30-ig a pályázathoz tartozó elkülönített számlára át kell 
utalniuk. A programban résztvevı közfoglalkoztatás-szervezı települések által 
megelılegezett támogatás tényleges megérkezését követı 8 napon belül visszautalásra kerül.   
 

A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester felhatalmazza a Makói Kistérség 
Többcélú Társulását a pályázat benyújtására, aláírására és minden olyan intézkedés 
megtételére, amely a pályázat érdekében szükséges. 
  
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Errıl értesítést kap: 
- Dr. Buzás Péter társulás elnöke 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Közfoglalkoztatás 2011 – hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 7. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı elıterjesztés a közfoglalkoztatás 2011 – 
hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás. A Munkaügyi Központ határozta meg, hogy 6 
hónapra és maximum 6 órában 15 fıt alkalmazhatunk. Korábbi testületi ülésünkön 18 fırıl 
döntöttünk. Keretszámot lehet beadni, ezért muszáj volt visszahozni testület elé. Nem azért 
nem adunk be 18 fıre, mert nem akarunk, hanem ennyi a lehetıségünk és ezt a testület 
döntését követıen nagyon gyorsan be is kell adnunk. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Aki 
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 52/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Közfoglalkoztatás 2011- hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
 
52/2011.(II. 22.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta 
a közfoglalkoztatás 2011- hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás tárgyú elıterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségéhez 15 fı (2011. március 
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01. napjától 2011. augusztus 31-ig 7 fı, illetve 2011. április 01. napjától 2011. szeptember 30. 
napjáig 8 fı) hosszú idıtartamú közfoglalkoztatására. 
 
A pályázat célja: 2011. március 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig 15 fı hosszú 
idıtartamú közfoglalkoztatott alkalmazása az önkormányzat kötelezıen ellátandó, illetve 
önként vállalt a lakosságot vagy települést érintı feladatok ellátására. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a 11/2011. (I.25.) KNÖT 
határozatát fentiekkel kapcsolatban akként módosítja a hosszú idıtartamú közfoglalkoztatás 
vonatkozásában, hogy az ott rögzített 18 fı helyett, 15 fı foglalkoztatására pályázik. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, a szükséges aláírásokra, valamint a 
pályázati önrész összegét - 2.006 e Ft - költségvetésében eredeti elıirányzatában biztosítja.   
Fentiekre tekintettel a 11/2011. (I.25.) KNÖT határozatában meghatározott a rövid és hosszú 
idıtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázati önerı összege 3.363. e Ft-ról 2.471 e 
Ft-ra csökken. 
 
A határozatról értesül: 

- Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának, 
valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok, a Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat a jegyzıkönyv 8. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítása. Idén a szeméttelepünket is rekultiválni kell, reméljük, minden megy szépen a 
maga útján. A szegediekkel vagyunk társulásban. A hulladékudvar már elkészült, a 
rekultiváció szükséges. Most a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint a Társulási 
Megállapodás módosítása szükséges.  
 
Bacsa György alpolgármester: A személyi változások nem befolyásolják ezt a folyamatot? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem. Ez egy olyan elırehaladott állapotú pályázat, hogy 
ebben visszalépni nem lehet. Folyamatban van a közbeszerzése a rekultivációnak. A 
közbeszerzés kapcsán jutott eszembe, hogy a szennyvízcsatorna beruházás esetén is az újabb 
közbeszerzés folyamatban van, most a minisztériumnál van ellenırzésen az egész pályázati 
anyag. Ha rábólintanak, akkor lehet a Közbeszerzési Értesítıben kihirdetni. Ha minden 
optimálisan zajlik, akkor talán egy júniusi kezdést eredményezhet. Jönnek ki az értesítések, 
mindenkinek azt kell mondani, hogy nem kell tovább fizetni annak, aki az összes csekket 
befizette, ez a pénz 2 %-kal kamatozik. Amikor a ház elıtt elmegy a gerincvezeték, 
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bekötötték a belsı bekötést, akkor lehet majd igénybe venni ezt a megtakarítást, mert a kettı 
most már együtt mozog, miután lejárt, mind a kettıt azonos idıben lehet lekérni. Küldik az 
egyenleget, itt is vannak problémák, mert ugyan befizette a Társulatnak, de az még nem utalta 
tovább, tehát ezek a december 31-i egyenlegek sem tökéletesek. Az OTP közli ki a 
számlaegyenleget. A Társulat átutalja, megkapják rá az állami támogatást. Azt is mondják a 
lakosoknak, hogy ha elmaradtak, még mindig fizethetik, függetlenül attól, hogy a futamidı 
lejárt, ha szépen fizetgetik, ugyanúgy meg fogják kapni rá a 30 %-os állami támogatást és a 
kamatokat. Vélhetıen az elsı lehívásokra 2012-ben kerül sor. Utóbb kaptunk egy tájékoztató 
adatot, abban azt látjuk, hogy a gerincvezetékre az állami támogatással együtt 161 millió Ft 
van befizetve, vannak elmaradások is, de jó az egyenleg. Aki aggályosnak tartja az 
egyenlegét, menjen be a Társulathoz Makón a Lonovics sugárútra, és ott tételében végig 
tudják egyeztetni.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: A hétvégén olyan lakossági visszhangot hallottam, hogy már 
nem is lesz csatornázás, vissza kell fizetni mindent. Próbáljuk megnyugtatni az embereket.  
 
Bacsa György alpolgármester: Érdekes módon az utóbbi 2-3 hétben jött ez elı, nem tudom 
kinek az érdeke, kik gerjesztik ezt a dolgot. Nem gyızi az ember mondani, hogy várjatok, 
nyugalom. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A helyi újságunk 99 %-ig kész van. Ezzel kapcsolatban Dr. 
Nagy Lajos küldött át egy cikket, ami nem igazán jó, egyértelmővé kell tenni, javítani fogjuk. 
A mai napi döntések is még befolyásolhatják az újságban megjelenı gondolatokat. Térjünk 
vissza az elıterjesztéshez. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, az elsı 
határozati javaslatban a Társulási Megállapodás módosításáról döntünk, aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 53/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
53/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának, valamint Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal, a Társulási Tanács 2/2011. (01. 27.) TT. számú határozatára 
figyelemmel. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Társulási 
Megállapodását a települési önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást jóváhagyó 
döntését követıen aláírja. 
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A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodása a határozat mellékletét képezi. 

 

Errıl értesítést kap: 
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
  6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A második határozati javaslat a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat módosításáról szól, aki azzal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 54/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítása 
 
54/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának, valamint Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását 
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, a 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, a Társulási Tanács 3/2011. (01. 27.) TT. 
számú határozatára figyelemmel. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát a települési önkormányzatoknak a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatot jóváhagyó döntését követıen aláírja. 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti 
és Mőködési Szabályzata a határozat mellékletét képezi. 
 

Errıl értesítést kap: 
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
  6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- Tulajdonosi hozzájárulás a 43-as számú I. rendő fıút melletti közlekedésbiztonsági 
kerékpárút engedélyezési eljárásához 
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Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 9. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tulajdonosi hozzájárulás a 43-as számú I. rendő fıút melletti 
közlekedésbiztonsági kerékpárút engedélyezési eljárásához. Üdvözlöm Gábor Vilmos 
kollégámat. Kérem, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 
 
Gábor Vilmos építésügyi elıadó: A kistérség tervezteti a kerékpárút engedélyeztetését. 
Ehhez a tervezı, mint az ingatlan tulajdonosához, az önkormányzathoz írt egy levelet, amiben 
kéri, hogy az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévı utakhoz a közútkezelıi 
hozzájárulását adja meg, továbbá nyilatkozzon arról az önkormányzat, hogy amennyiben 
elkészül ez a kerékpárút, akkor a fenntartását vállalja. Ez a kerékpárút Ferencszállástól indul 
és a meglévıig megy. A kerékpárút a 43-as úttól 7,5 m-re megy, a „kilenc ház”-hoz átjön, ott 
egyesített gyalog- és kerékpárút van tervezve, viacolor burkolattal a bekötı útig, a 
kisállomásnál a torony és az út közötti részen jön el és csatlakozik bele a meglévıbe.  
 
Gazsi Gábor képviselı: A vasút mellett jön? 
 
Gábor Vilmos építésügyi elıadó: Igen. Most az elsı kérdés a tulajdonosi hozzájárulás azokra 
az utakra vonatkozóan, amit érint  a kerékpárút nyomvonala, van olyan, ami telket is érint, azt 
majd kisajátítási eljárás során megszerzik valahogy. A fenntartásával kapcsolatban az a 
lényeg, hogy erre központi jogszabály van, hogy mindig a területileg illetékes önkormányzat 
feladata.  
 
Bacsa György alpolgármester: A benzinkút után bejön a vasút mellé? A vasút mellett van egy 
dőlıút, amin megközelítik a portájukat azok az embere, akiknek a vasút mellett a 43-as fıút 
kettévágta a földjét. Az a dőlıút nem szőnik meg? 
 
Gábor Vilmos építésügyi elıadó: A 43-as út és a zártkertek vége között menne el. 
 
Bacsa György alpolgármester: Akkor az megmarad, a tulajdonosok meg tudják közelíteni 
földjeiket. Ez akkor a másik végén megy el, tehát ott végig kisajátítás lesz minden 
tulajdonostól.  
 
Szirbik Imre képviselı: Örülnék neki, mert a kintieknek a járda így megoldódna.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Addig lesz megoldva, amíg személygépjármővel rá nem megy. 
 
Szirbik Imre képviselı: Letakarítottam a havat, traktorral ott mentek a járdán. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Meg lehetne úgy oldani, hogy valami oszlopokat állítanánk 
oda le. Van-e még kérdés? Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 55/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a 43-as számú I. rendő fıút melletti közlekedésbiztonsági 
kerékpárút engedélyezési eljárásához 
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55/2011.(II. 22.) KNÖT h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 43-as számú 
I. rendő fıút melletti (Deszk-Makó között) közlekedésbiztonsági kerékpárút engedélyezési 
eljárásához szükséges közútkezelıi hozzájárulásra vonatkozó kérelem, továbbá a fenntartásra 
és üzemeltetésre irányuló nyilatkozat tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
        
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete közútkezelıi hozzájárulását 
adja a kérelemben foglaltakat figyelembe véve a Makói Kistérség Többcélú Társulása 
megbízásából a KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. (5600 Békéscsaba, 
Gyümölcsös u. 25.) által készített, a 43-as számú I. rendő fıút melletti (Deszk-Makó között),  
Kiszombor közigazgatási külterületi szakaszán létesülı közlekedésbiztonsági kerékpárút 
engedélyezési eljárásához. Egyidejőleg Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat vállalja a megépítendı 
létesítmény (kerékpárút) üzemeltetését és fenntartását a települést érintı szakaszon.   
 
Errıl értesítést kap: 
- KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. 5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlatok a jegyzıkönyv 10. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése a következı 
elıterjesztés. Három helyet jelölt ki a testület terveztetésre. Javaslat? 
 
Gazsi Gábor képviselı: KÖVIMET Bt.-t javaslom. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy a KÖVIMET 
Mérnöki Irodától rendeljük meg a terveket, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 56/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek terveinek megrendelése. 
 
56/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a kijelölt 
gyalogátkelıhelyek létesítésére adott tervezési ajánlatokról szóló tájékoztatást és az alábbi 
döntést hozta:  
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 6/2011. (I. 25.) KNÖT 
határozatában meghatározott helyeken létesítendı kijelölt gyalogátkelıhelyek terveinek 
elkészítését megrendeli a  
 

KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt.-tıl 
 (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25. képviseli: Moldován Attila üzletvezetı) 

 
az ajánlatában adott 400.000,- Ft + Áfa, összesen bruttó 500.000,- Ft tervezési díj ellenében.  
 
A tervezési díjat a Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı diszkont 
kincstárjegy értékesítésébıl biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a kijelölt 
gyalogátkelıhelyek létesítésével kapcsolatos tervezési szerzıdést a kiválasztott tervezıvel 
kösse meg. 
 
Errıl értesül:  

- KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. 
5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25. 

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

 
 
- Makó és Térsége Víziközmő Társulat mőködési költsége 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 11. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı a Makó és Térsége Víziközmő Társulat 
mőködési költsége. A lakástakarék-pénztárral egy idıben 62 hónapra vállaltuk a Társulat 
mőködési költségeit. Most adtak egy hatalmas kimutatást, hogy 2014-ig szeretnének mőködni. 
A Társulat az, aki beszedi a pénzeket, ellenırizni fogja azt, hogy a lakástakarék-pénztári 
szerzıdésben megjelölt kedvezményezett a földhivatali adatokkal egyezik-e, illetve kiadja 
majd azokat az igazolásokat, hogy elkészült a gerincvezeték a ház elıtt és így a felhasználása 
a lakástakarék-pénztári szerzıdésnek jogszerő. 2014-ig Kiszombor esetén 7.771.000,- Ft 
lenne a mőködési költség 2014-ig. Polgármestertársaimmal is beszéltünk errıl, hogy ezt nem 
találjuk kevésnek. Az Intézı Bizottság holnap fog összeülni e tárgykörben és végigbeszéljük 
az itt szükségszerő költségeket. Az a kérésem a testülethez, hogy júniusig hagyjuk jóvá a 
2011-re javasolt összeg felét. Egyébként jogszerőtlenül mőködünk, mert nem tudunk átutalni 
e nélkül semmit. Ezzel kapcsolatban leülünk a Társulat vezetıjével, munkaszervezetével, 
polgármestertársaimmal, mivel ezt a költségkimutatást elemezni kívánjuk. Most lépni kell, 
hogy jogszerően mőködhessen. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért ezzel az átmeneti 
megoldással, az 1.291.500,-Ft biztosításával, kérem, kézfeltartással jelezzen. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 57/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Makó és Térsége Víziközmő Társulat mőködési költsége 
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57/2011.(II. 22.) KNÖT h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Makó és 
Térsége Víziközmő Társulat mőködési költsége tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Makó és Térsége 
Víziközmő Társulat mőködéséhez, mőködési célú, céljellegő pénzeszköz formájában 2011. 
január 1. és 2011. június 30-ig terjedı idıszakra legfeljebb 1.291.500,- Ft összeget biztosít a 
ténylegesen felmerült költségek ismeretében. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésében eredeti 
elıirányzatként biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 

- Makó és Térsége Víziközmő Társulat 6900 Makó, Lonovics sgt. 24. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Általános iskola épületeiben a tőzjelzı rendszerek bıvítése, karbantartása és 
felügyeleti központra történı átjelzése 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat, az árajánlat és a karbantartási szerzıdések a jegyzıkönyv 12. 
számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Általános iskola épületeiben a tőzjelzı rendszerek bıvítése, 
karbantartása és felügyeleti központra történı átjelzése. Négy darab optikai füstérzékelı kell 
még, ami a beruházás feletti. Kiépítették a tőzjelzıt, de ez azzal jár, hogy ha ki van építve, 
kötelesek vagyunk a tőzoltósághoz bekötni. Ennek költségei vannak, mert az átjelzı rendszert 
ki kell építeni, illetve van egy felügyelete is, ami havonta 7.000,- Ft, plusz 2.500,- Ft a GPRS 
eszközök havi elıfizetési díja intézményenként. Volt ehhez még egy olyan ajánlat is, hogy a 
tőzoltók is kértek volna havonta 8.000,- Ft-ot. A jogi környezetet körbejártuk az elektromos 
mőszaki ellenırrel, a tőzoltók kötelesek ezt fogadni, tehát többletet nem lehet igazán ebben 
elszámolni. Kijött a tőzoltó parancsnok úr, megbeszéltük, hogy nem fogunk fizetni. Azt, hogy 
mi fog történni 2011. júliusától, ezt senki nem tudja, illetve ha változnak a szabályok, akkor 
mindenki a szabályok szerint fog dolgozni. Fejes tőzoltó parancsnok úr elmegy nyugdíjba, 
felmentette a makói képviselı-testület, mivel a makói tőzoltóság fenntartója, mőködtetıje. A 
szakmai felügyeletet a katasztrófavédelem gyakorolja felettük. Változni fog a rendszer, úgy 
tőnik, állami tőzoltóságok fognak mőködni, és ahogy halottam, talán 2011. júliusától. Most a 
vezetıt a makói képviselı-testület nevezte ki, Balogh Róbertet bízták meg az átalakulás 
megtörténtéig. Most csak a karbantartó cégnek kell fizetnünk, negyedévente jön, karbantartja 
a rendszert. Lehet mondani, hogy ez a rendszer nem a legolcsóbb, de miután az iskolában 
nincsenek ott éjszaka és a nyári szünetben, szükséges. A füstjelzık érzékelnek és a 
kárelhárítás sokkal gyorsabb, és racionálisabban létrejöhet. Kolléganımet kértem, hogy 
nézzen utána, hogy a biztosítási díjaknál lesz-e ebbıl megtakarításunk, ez folyamatban van. 
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Lehet, nem a legolcsóbb megoldás, de a károk elhárítása miatt hatékonyabb és gyorsabb, mert 
a tőzoltóságon jelez, és azonnal indulnak.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ez kb. 300.000,- Ft évente, nagyon sok. Felújítjuk, tőzjelzı 
rendszert kibıvítjük, rendben van. Azért, hogy kijönnek és elmennek, nagyon sok. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Meg is kell, hogy nézze. Volt olyan problémánk, hogy ki 
kellett kapcsolnunk, mert folyamatosan visított, ezt karban kell tartani. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Nagyon sok ez az összeg. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: 285.000,- Ft évente. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Mit javasol? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Egyedit, évente egyszer vagy kétszer jöjjenek ki és annak, ami az 
évi díja, azt fizessük.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Átadom a tárgyalási lehetıséget, próbáljon velük 
megegyezni. Egyébként magasabb összegrıl indítottak, ennyit sikerült lefaragni. Ha már 
beépítettük a tőzjelzı rendszert, a jogszabály azt mondja, hogy mőködtetni kell. Vagy ki kell 
szereltetni. Itt van két gyönyörő épületünk, elektromos zárlat lehet, bármi elıfordulhat. 
 
Balázs Zoltán képviselı: A tőzoltó készüléket is félévente vagy évente egyszer ellenırzik.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Az óvodában negyedévente. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Volt egy vélemény. Egyéb javaslat, vélemény? 
 
Gazsi Gábor képviselı: Ha képviselı úr felvállalja, hogy leül tárgyalni. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Felvállalom, de nyilván saját magát fogja védeni.  
 
Bacsa György alpolgármester: Gondolom ennek, mint a tőzoltó készülékek ellenırzésének is 
valami törvényi háttere van, vagy van valami szabályozása, hogy milyen idıközönként kell 
ellenırizni. Ha ez le van írva, akkor ezen nem lehet változtatni. Most két variáció van, hogy 
bent hagyjuk és akkor ezeket meg kell csinálni vagy kiszereltetni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez most nem ilyen egyszerő, mert amikor beküldtük a 
használatbavételi engedélyhez az anyagainkat, akkor nagy anyagot kaptunk a tőzoltóságtól, és 
határozat van arról, hogy ezt be kell szereltetnünk. Amit ebben az ügyben el tudtam érni, hogy 
az elektromos mőszaki ellenırünknek odaadtam ezt az anyagot, átnézte és itt volt utána a 
karbantartóval, végignézték a rendszert. Reális áraknak tudja be. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Valószínő ad egy készüléket, aminek nem 7.000,- Ft a díja, hanem 
többe kerül és annak a havi bérleti díja. A riasztásnál is úgy volt, hogy adtak egy 50-60.000,- 
Ft-os alapkészüléket, ami sugározza a jeleket. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Ez úgy van, hogy adja a készüléket, ami átjátssza, azt 
megvásároljuk 136.000,- Ft-ért és annak az elıfizetési díja 2.500,- Ft. Soknak tartja a testület, 
megpróbálunk velük tárgyalni, hogy mit tudnak ebbıl még engedni. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Vagy miért ennyi?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Biztos, hogy laikusak vagyunk. Kell az értéket védeni. 
 
Szirbik Imre képviselı: Nem is nagyon van alternatíva.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azért is nézettük meg, hogy jók-e az árak. Ebben most 
döntést kellene hozni, próbáljuk a 2.500,- Ft-ot csökkenteni. Ezt el kell indítani, a tőzjelzı 
nem mőködik. 
 
Bacsa György alpolgármester: Az a javaslatom, hogy fogadjuk el, ami az elıterjesztésben 
van, és ha lehet alkudni a 2.500,- Ft-ból próbálják meg. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A határozati javaslatot ki kellene egészíteni, hogy „legfeljebb” 
2.500,- Ft. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal és annak kiegészítésével, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 58/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Általános iskola épületeiben a tőzjelzı rendszerek bıvítése, karbantartása és 
felügyeleti központra történı átjelzése 
 
58/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az általános 
iskola épületeiben a tőzjelzı rendszerek bıvítése, karbantartása és felügyeleti központra 
történı átjelzése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiszombor, Óbébai u. 6., 
illetve Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti általános iskola épületeiben a tőzjelzı rendszerek 
bıvítését megrendeli a Globál Védelem Tőzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.-tıl (a 
továbbiakban: Kft.; 6922 Földeák, Bajcsy-Zsilinszki Endre u. 22/A. képviseli: Borbíró Zsolt) 
az árajánlatban meghatározott 267.840,- Ft + Áfa összegért. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az iskolaépületekre 
vonatkozóan megbízza a Kft.-t a tőzjelzı rendszer karbantartásával épületenként 7.000,- Ft + 
Áfa/hó összegért, valamint vállalja, hogy negyedévente a karbantartási díjjal együtt a GPRS 
eszközök legfeljebb 2.500,- Ft + Áfa/hó összegő elıfizetési díját készülékenként megfizeti.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti összegeket az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésébe eredeti elıirányzatként betervezi. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a karbantartási 
szerzıdések aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Globál Védelem Tőzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.  
   (6922 Földeák, Bajcsy-Zsilinszki Endre u. 22/A.) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Sószoba kialakítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az árajánlat a jegyzıkönyv 13. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Sószoba kialakítása. Megnézte a helyiséget Herédi Mihály 
makói vállalkozó, aki hungarocellt vinne még fel a csempézés fölé, arra kerülne a só, a lapra 
rakná a sótéglákat. A szegedi cég úgy oldaná meg, hogy a csempe mellé rakná fel a sót és 
sósziklákat rakna be Himalája sóból, ezt megvilágítja, és nem rak be semminemő mőanyagot. 
Elıször lambériás megoldásra adtak árajánlatot, az nagyon sokba került volna, utána mentünk 
lefelé, itt is komolyan próbáltuk leszorítani az árakat. Adott a helyiségnek a nagysága és 
ahhoz megvannak a paraméterek, hogy mennyi sónak kell benne lennie. Az árajánlat 
605.000,- Ft-ról szól. Ezen nem lehet polemizálni, mert meg kell csinálnunk. A Himalája só 
látványában sokkal szebb, tisztább és természetes anyagokkal van telítve. Ha megnézzük a 
parajdi sóbányából származó sót nagyon szürke, szennyezett. Kérdés, észrevétel, vélemény? 
Aki egyetért azzal, hogy a sószobát a Szolárium Szerviz Kft.-tıl rendeljük meg, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal meghozta 59/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Sószoba kialakítása 
 
59/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a sószoba 
kialakítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a munka elvégzésével 
egyetért és megrendeli a Szolárium Szerviz Kft.-tıl (6725 Szeged, Petıfi S. sgt. 12/b. 
képviseli: Lakatos Gábor ügyvezetı) az önkormányzat tulajdonát képezı Dózsa György 
Általános Iskola (6775 Kiszombor, Móricz Zsigmond u. 4.) épületében a sószoba kialakítását 
az árajánlatban meghatározott bruttó 605.000,- Ft összegben. 
 
A Képviselı-testület a fenti összegbıl nettó 100.000,- Ft-ot az OTP Bank Nyrt.-tıl kapott 
bérleti díjból, a fennmaradó összeget az önkormányzat tulajdonában lévı diszkont 
kincstárjegyek értékesítésébıl biztosítja. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Szolárium Szerviz Kft. (6725 Szeged, Petıfi S. sgt. 12/b.) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Pályázat kiírása a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi 
álláshelyének betöltésére 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a pályázati felhívás a jegyzıkönyv 14. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Pályázat kiírása a Kiszombori Dózsa György Általános 
Iskola intézményvezetıi álláshelyének betöltésére. A pályázati kiírás a minimum feltételeket 
tartalmazza.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Öt évre van kiírva, a megbízás 2011. július 1-tıl 2016. július 15-
ig szól, ezt az indokolja, hogy június 30-án jár le a jelenlegi megbízás és az új szabályok 
szerint a megbízás keltének és lejáratának idıpontja lehetıség szerint július 1. és augusztus 
15. közé kell, hogy essen. Több fórumon meg kell jelentetni, az egyik az Oktatási Közlöny. 
Elıre jelzem azt, hogy van ennek egy szerkezete a határozati javaslatban, más lesz a 
szerkezete az Oktatási Közlönyben, ott egy táblázatos rendszer van, a KSZK-nak megint egy 
másik rendszere van, másként kéri az adatokat. Azt beszéltük meg polgármester asszonnyal, 
hogy a háromtagú bizottságot ma még nem szükséges megválasztani, a 2. számú határozati 
javaslat tárgyában dönteni, mert ezt még a pályázati határidı lejártát követı 21. napon belül is 
meg lehet választani. Beszéltem szakértıvel, telefonon, szóban kértem árajánlatot, mert 
szakértetni kell, 40.000,- Ft + Áfa ajánlatott adott.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a pályázat 
kiírásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 60/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi 
álláshelyének betöltésére. 
 
60/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola (6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.) intézményvezetıi álláshelyének betöltésére 
pályázatot ír ki. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázati felhívás szövegét 
a jelen határozat mellékletét képezı tartalommal jóváhagyja. 
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A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben történı, valamint a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelı közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Errıl értesítést kap: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor  jegyzı 
- Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A 2. számú határozati javaslatban most nem döntünk. Majd 
látjuk, hogy a szakértınek is tagja kell-e lennie a bizottságnak, elképzelhetı, hogy bizottsági 
tagként kell figyelembe venni. Mikor várható a pályázat megjelenése a Közlönyben? 
 
Dr. Suba Rita igazgatási csoportvezetı: Az Oktatási és Kulturális Közlöny havonta két 
alkalommal kerül szerkesztésre, 10-én és 30-án van lapzárta, ugyanakkor már sorban állnak a 
pályázatok. Már felvettem velük a kapcsolatot, ha most elküldjük, várhatóan vagy a 
következı hó elején vagy végén, de bele fogják tenni. Azért fontosak ezek az idıpontok, 
illetve a KSZK-n történı megjelenése, mert az összes határidıt onnan kell számolni, errıl 
tájékoztatást is fog kapni a testület. 
 
 
- Falucsinosító hétvége 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Falucsinosító hétvége. Szeretném javasolni, hogy március 
26-án és 27-én legyen utcatakarítás, mindenki a saját portája elıtt tegyen rendet. Ezzel 
kapcsolatban a civil szervezeteket is bevonnánk. Öt helyet jelöltem ki lakógyőlésre: március 
7-én Arany János – Szántó Kovács utca sarkon, március 9-én az Ökrös utcai parkolóban, 
március 16-án a Kisteleki téren, március 17-én a Szegedi – Zöldfa utca keresztezıdésben, 
március 21-én Kör – Árpád utca sarkon. Ezekrıl az idıpontokról kiértesítenénk a lakosokat. 
Beszélhetnénk errıl, elmondhatnánk, hogy mit szeretnénk, egy kicsit rendbe hozni a falut, van 
itt mindenkinek mit tenni, kérjük erre a lakosokat, civileket és kérem a testület tagjait is, hogy 
ezeken a fórumokon vegyenek részt. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ez szorítkozna mindenki saját portája elé? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy gondolom, ha mindenki a saját portáját rendbe tenné, 
akkor nagyot lépnénk elıre. A közterületeket a közmunkásokkal meg fogjuk csinálni ezzel 
párhuzamosan, március 1-tıl jönnek a közmunkások a pályázatunk kapcsán. A közösségi 
tereket megcsinálnánk, a lakók, ha a padkát rendbe tennék az út mellett, az árkot 
megcsinálnák, maguk elıtt összeszednék a szemetet, összegereblyéznének, azzal már nagyot 
lépnénk elıre. Szeretnénk megmozgatni a lakosságot, együtt csináljuk, és mindannyian 
szépítsük azon a két napon a falut. Nem lomtalanításról van szó. Azt kérném a testülettıl is, 
hogy propagálják ezt. Próbáljuk a civileket is megkeresni, hogy ık is dolgozzanak ebben, 
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segítsenek bennünket. Ha valaki már nincs ellene, az is egy nagyon jó dolog. Az újságban is 
benne van, de az utcagyőlésekkel kapcsolatban szóróanyagot készítünk.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ha rossz idı lesz azon a hétvégén, akkor eleve már 
lehetne mondani, hogy a következı hétvégén tartjuk. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez egy jó ötlet. Megnézzük a következı hétvégét, azt is 
beleírjuk az újságba. Aki egyetért a falucsinosító hétvégével, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 61/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Falucsinosító hétvége 
 
61/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a falucsinosító 
hétvége tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja azon 
kezdeményezést, mely szerint a településen meghirdetésre kerüljön 2011. március 26-27-én a 
falucsinosító hétvége azzal a céllal, hogy az Önkormányzat a helyi civil szervezetekkel együtt 
ösztönözze a lakosságot arra, hogy a háza, portája elıtt jó gazda módjára tegyen rendet, így 
Kiszomboron a tél maradványait eltüntetve, rendezetten, tisztán fogadjuk a tavaszt. 
 
A falucsinosító hétvége népszerősítése az alábbi idıpontokban és helyszíneken történik: 
 - március 7. Arany J. – Szántó K. J. utca keresztezıdés, 
 - március 9. Móricz Zs. utcai iskola parkoló, 

- március 16. Kisteleki tér, 
- március 17. Kör – Árpád utca keresztezıdés, 
- március 21. Szegedi - Zöldfa utca keresztezıdés.  

 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- Tájékoztató a március 14-15-ei ünnepi rendezvényekrıl 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tájékoztató a március 14-15-ei ünnepi rendezvényekrıl. 
Rendezvénysorozatról beszélhetünk, kiállítás, verseny, valamint ünnepi megemlékezés 15-én. 
Ki kellene jelölni az ünnepi beszédet mondó személyt. Javasolni szeretném Vígh Krisztinát a 
könyvtártól. Vállalná? 
 
Vígh Krisztina könyvtáros: Természetesen. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy Vígh Krisztina tartsa 
meg az ünnepi beszédet március 15-én, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 62/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Március 14-15-ei ünnepi rendezvény – szónok személyének meghatározása 
 
62/2011.(II. 22.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a tájékoztató a 
március 14-15-ei ünnepi rendezvényekrıl tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. március 15-ei ünnepi 
beszéd megtartására felkéri Vígh Krisztinát.  
 
A határozatról értesül: 

- Vígh Krisztina 
- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Irattár 

 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Külön a programról is kellene dönteni. Aki egyetért a 
programmal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 63/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Tájékoztató a március 14-15-ei ünnepi rendezvényekrıl 
 
63/2011.(II. 22.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a tájékoztató a 
március 14-15-ei ünnepi rendezvényekrıl tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett rendezvények programtervét az alábbiak 
szerint: 
Március 14. (hétfı)  
Helyszín: Ady Endre Mővelıdési Ház 
Lırinc Mária Magdolna, Vörös gyöngysor címő festmény kiállításának megnyitója 1430 
Népi hangszerbemutató 1500 

Tekerılant – bemutatja: Tolna Péter  
Duda és furulya – bemutatja: Nagy Gábor 

Népdaléneklési verseny 1600 
 
Március 15. (kedd) Ünnepi megemlékezés 1000 
Helyszín: Ady Endre Mővelıdési Házban 
A Dózsa György Általános Iskola felsı tagozatának ünnepi mősora.  
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Koszorúzás a Petıfi- és Kossuth-szobroknál. 
 
Pálffy-huszárok rövid történelmi elıadás keretében egyenruha és fegyverbemutatója 1100 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Irattár 
 
 
- Továbbképzési és beiskolázási terv módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 17. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Továbbképzési és beiskolázási terv módosítása. Kérdés, 
észrevétel, vélemény? Aki egyetért a továbbképzési és beiskolázási terv módosításával, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 64/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Ady Endre Mővelıdési Ház érintett dolgozóinak továbbképzési és beiskolázási 
tervének módosítása 
 
64/2011.(II. 22.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
továbbképzési és beiskolázási terv tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az Ady Endre 
Mővelıdési Ház érintett dolgozói - NKA által finanszírozott - 120 órás továbbképzésére 
kidolgozott továbbképzési és beiskolázási tervét. 
 
A módosított továbbképzési és beiskolázási terv a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Irattár 
 
 
- Szıke István földbérleti kérelme 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 18. számú melléklete./ 
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Szegvári Ernıné polgármester: Szıke István földbérleti kérelme. Szıke Istvánnak 10 éves 
bérleti szerzıdése lejárt. Az utóbbi években már csak egy éves szerzıdéseket kötünk. Kérdés, 
észrevétel, vélemény? 
 
Bacsa György alpolgármester: Ezt a területet mőveli?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ez egy üres porta az ingatlana mellett, elég vízállásos, ha jól 
emlékszem jobbára ott eszközöket tárol.  
 
Bacsa György alpolgármester: Csak azért kérdeztem, mert ha olyan növényfajt ültetett, mint 
például a fenyıfa, aminek kell 6-7 év, akkor szükséges a 10 év, egyébként az egy éves 
szerzıdés is megfelelı lehet. Ha ilyen indoka lenne, akkor érthetı. 
 
Szirbik Imre képviselı: Ha a kérelmezı szeretné hosszabb idıre, de az önkormányzatnak 
idıközben szüksége lenne a területre, akkor 30 napos felmondási idıvel lehetne odaadni. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A mezıgazdasági haszonbérletnél nem ez a szabály, a Ptk.-nak 
külön szabálya van rá. Mezıgazdasági év végére lehet felmondani a szerzıdést. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Az a terület egy lapos terület, ebben az esetben nyugodtan oda lehet 
adni 10 évre, építési teleknek sem lenne alkalmas.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van egy javaslat, hogy adjuk bérbe 10 évre, de olyan 
kitétellel, hogy amennyiben az önkormányzatnak erre a területre szüksége van, akkor 
mezıgazdasági év végén, 10 éven belül is felmondható, aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 65/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Szıke István földbérleti kérelme 
 
65/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Szıke István 
(…………) szám alatti lakos kérelmét, miszerint az általa bérelt önkormányzati tulajdonú, 
Kiszombor, belterület 1149 hrsz-ú, 1147 m2 területő telket mezıgazdasági hasznosítás céljára, 
hosszú távra, 10 évre kívánja haszonbérbe venni és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kérelemnek helyt ad, a fenti 
földterületet 2020. szeptember 30. napjáig haszonbérbe adja kérelmezınek azzal a kikötéssel, 
hogy amennyiben az önkormányzatnak a haszonbérbe adott földterületre - feladatai 
ellátásához szüksége van -, a haszonbérletet hat hónapi felmondással az adott gazdasági év 
végére megszüntetheti. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a fentieknek megfelelı 
haszonbérleti szerzıdés aláírására. 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Szıke István (……………) 
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- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévı (volt „Megéri”) üzlet 
bérlete 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok és a pályázati felhívás a jegyzıkönyv 19. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben 
lévı (volt „Megéri”) üzlet bérlete. A pályázati kiírás megjelent a honlapunkon és a 
hirdetıtáblán is kint volt. Nem érkezett pályázat, aki korábban jelezte, hogy szeretné bérbe 
venni, sikerült elhelyezkednie, így már nem akarja bérelni.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Az „A” határozati javaslat nem aktuális, csak a „B”.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tudomásul kellene venni és újabb pályázatot kiírni. Aki 
egyetért a „B” határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 66/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: A Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben lévı (volt „Megéri”) 

üzlethelyiség pályázati eljárás keretében bérbeadás útján történı hasznosítása. 
 

66/2011.(II. 22.) KNÖT h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. február 28. napjával 
megüresedı önkormányzati tulajdonú, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti 
épületben lévı 36 m2 nagyságú üzlethelyiség 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 (551,- Ft/m2 + ÁFA) mérték alapján – 24.795,- Ft bérleti díj, mint 
alapár figyelembe vételével - pályázat útján dönt. 
 
A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált 
magasabb áron pályázhat. 
A nyilvános pályáztatást követıen a legjobb ajánlattevı kiválasztása a Képviselı-testület 
2011. március végi soros testületi 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 
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- Irattár 
 
 
- K-PLAST Kft. kérelme 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a kérelem a jegyzıkönyv 20. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: K-PLAST Kft. kérelme. 2007-ben, 2008-ban nem emeltünk 
bérleti díjat, 2009-ben 6,1 %-os emelés van elszámolva, nem ezek az összegek vannak, amik 
ki vannak mutatva az elıterjesztésben. Amit igénybe vett: 319 m2 raktár és 260 m2 gépterem. 
Most Süli János felmérte a gépterem: 275 m2, a raktár: 180 m2, de azt is kérték, hogy a belsı 
folyosószakaszon is átjárhassanak. Ha most a 2009-es bérleti díjakkal számolunk, akkor is 
176.970,- Ft a bérleti díja ezekkel a csökkentett m2-ekkel is. Amit eddig fizetett, az 197.673,- 
Ft. Megkeresett, közölte, hogy nagy bajban vannak, nagyon rossz a termelésük, 
mezıgazdasági termékekhez gyártanak zsákokat, madárhálókat. Tudjuk, hogy a 
mezıgazdaság most hogyan áll, nem igazán fogytak a zsákok. Írja a levelében, hogy 90.000,- 
Ft-os csökkentést kér visszamenıleg. Azt kell mérlegelnie a testületnek, hogy most 
csökkentjük a bérleti díját 90.000,- Ft-tal, vagy pedig elviszi a vállalkozását. Ha elviszi a 
vállalkozását, akkor nettó 1,2 millió Ft fog hiányozni a költségvetés bevételi oldalán, ez már 
csökkentett díjjal van számolva. Lehet egy olyan javaslat, hogy a géptermet és a raktárt a 
mostani raktárhelyiségekre vonatkozó bérleti díjjal számoljuk el, 220,- Ft/m2 áron, így 
100.100,- Ft lenne a díja a 197.673,- Ft helyett. Jelen pillanatban nincs tartozása.  
 
Gazsi Gábor képviselı: 90.000,- Ft csökkentést adjunk, de ne így, mert ez több. Adjunk 
80.000,- Ft-ot, hogy segítsünk? Csak ne menjenek már az emberek utcára, csak 4-5 embernek 
munkát ad. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az önkormányzatnál is kiesne 1,2 millió Ft. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Javasolnám, mert a számolási logikát figyelembe kell venni, 
valami mentén kellene kiszámolni, teljesen beláthatónak látom, amit polgármester asszony 
mondott, raktárként elszámolni az egészet. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Így akkor többet adunk neki.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Egyedileg is meg lehet határozni, a Kúria is egyedileg van. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Így 97.573,- Ft kedvezményt adunk.  
 
Balázs Zoltán képviselı: 45.000,- Ft csökkentést javaslok. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Elfogadom a javaslatot, meg is szavaztatom, de attól félek, 
hogy elvonulnak innen. Most azt látom, hogy 1,2 millió Ft. Lehet, hogy túl feketén festi le a 
dolgokat, lehet, hogy ilyen is van benne, több próbálkozása volt, inkább attól félek, hogy ez 
az 1,2 millió Ft körüli összeg is ha kiesik a költségvetésünkbıl, akkor még az is problémát fog 
okozni. 2.364.000,- Ft-tal van beállítva a költségvetésünkbe a bérleti díj, a költségvetés 
elfogadásakor a döntésre tekintettel vissza kell venni. Visszavesszük, de megmentünk 1,2 
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millió Ft körüli összeget. Ha azt mondjuk, hogy nem, akkor hiányozni fog a költségvetésbıl 
2.364.000,- Ft is és 5 ember munkahelye is megszőnik.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A 197.673,- Ft, amit most havonta fizet?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem, ez a teljes összeg. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Egyszer 70 % jóvá lett hagyva.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Eddig 59.100,- Ft kedvezménye volt.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ha mindenféleképpen be lenne csıdölve, akkor bemondta volna 
úgy is. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Nem biztos, mivel a termékeit pont most, az elmúlt félévben 
esetleg nem bírta értékesíteni. 
 
Bacsa György alpolgármester: Három éve csinálja ezt.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Minden évben azért engedünk, hogy mi lesz akkor, ha kilép. A 
többi vállalkozónak semmit nem adtunk.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Eddig mindig 50 % kedvezmény iránt adta be kérelmét, ami kb. 
ugyanez a 90.000,- Ft. Eddig 30 % kedvezményt hagyott jóvá a testület, ami 59.000,- Ft.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Ha az épület üresen lesz hagyva, még jobban romlik az állapota. A 
kevesebb összeg csak jobb, mint a semmi.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezzel egyetértek. Személyesen eljött és elmondta, hogy nem 
igazán akarnak már ezzel foglalkozni. Borzasztóan sajnálnám, ha elmenné és utána még ez a 
kis bérleti díj sem lenne, és 5 embernek a munkája is odavan. Az egyik döntési javaslat az 
lenne, hogy a 197.673,- Ft-ból nem visszamenıleg március 1-tıl kapjon 90.000,- Ft-os 
kedvezményt havonta.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A 197.000,- Ft-ból, nem a most megállapítottból? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most újra felmérték: 275 m2 a gépterem és 180 m2 a raktár. 
Jobb az elsı javaslatom, hogy mindegyiket elszámoljuk raktárként 220,- Ft-tal, akkor 97.000,- 
Ft körüli támogatást kapna, de nem kapná visszamenıleg, valami rendet kellene tenni ebben, 
hogy mi alapján számoljuk, ezt valahol végig kell vezetni. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Javaslom, hogy a tényleges m2 után kerüljön kiszámításra a bérleti 
díj, és abból adjuk a kedvezményt.   
 
Szegvári Ernıné polgármester: A mostani felmért m2 utáni díjat csökkentsük 90.000,- Ft-tal.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Valahol 80.000,- Ft-nál állna meg. 
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Szegvári Ernıné polgármester: Ez 107.000,- Ft-nál állna meg. A 90.000,- Ft-ot vissza kell 
osztani, meg kell nézni, mennyivel kell csökkenteni az 1 m2-re jutó raktárhelyiség, és az 1 m2-
re jutó üzlethelyiség díját.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Most 138.371,- Ft + Áfa összeget 
fizet, ez van beállítva a költségvetésbe egész évre.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: 59.302,- Ft-tal fizetett kevesebbet eddig is, ez volt a 30 % 
kedvezmény. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: A 90.000,- Ft-ot mihez képest kérte?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szerintem a 90.000,- Ft a 197.000,- Ft-ból számítandó, nem 
azt mondja, hogy további 90.000,- Ft-ot kér. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ezt pontosítani kellene. Ha elfogadjuk a 107.000,- Ft-ot, két hónap 
múlva ismét ad be kérelmet, akkor mit csinálunk?  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha elmegy, akkor még 1,2 millió Ft hiányozni fog a bevételi 
oldalon.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: 90.000,- Ft + Áfá-t fizetne a bérlı.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az a javaslatom, hogy minısítsük át raktárra és 455 m2-t 
adjunk bérbe 220,- Ft/m2 áron, így nettó 100.100,- Ft-ot fizetne március 1-tıl december 31-ig, 
ezáltal 97.000,- Ft-tal csökkentjük a bérleti díjat. Más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy 
március 1-tıl december 31-ig 100.100,- Ft + Áfa összegő bérleti díjat fizessen a kérelmezı, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta 67/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: K-PLAST Kft. kérelme 
 
67/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta 
Szendrei Julianna ügyvezetınek, a K-PLAST Kft. (2225 Üllı, Zsaróka-hegy.) képviseletében 
benyújtott kérelmét, miszerint az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Móricz Zs. u. 1-3. 
szám alatti Kastély épületben bérelt helyiségek bérleti díját 90.000,-Ft-tal visszamenıleges 
hatállyal csökkentse és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a K-PLAST Kft. (2225 Üllı, 
Zsaróka-hegy; képviselı: Szendrei Julianna ügyvezetı) kérelmét megtárgyalva az  
önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Móricz Zs. u. 1-3. szám alatti Kastély épületben bérelt 
helyiségek bérletére vonatkozó bérleti szerzıdést 2011. március 1. napjától akként módosítja, 
hogy a K-PLAST Kft. által használt bérleményt 455 m2 nagyságú raktárhelyiségben határozza 
meg, melynek bérleti díját - a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2011. évi bérleti díjának 
megállapításáról szóló 32/2011. (I.25.) KNÖT határozattal a raktárhelyiségre megállapított 
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220,-Ft/ m2 + ÁFA bérleti díjat alkalmazva – 2011. március 1. napjától 2011. december 31. 
napjáig terjedı idıszakra 100.100,-Ft/hó+ Áfa összegben állapítja meg. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a K-PLAST Kft. kérelmét a 
visszamenıleges hatályú díjcsökkentés vonatkozásában elutasítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a fentiek szerint 
módosított bérleti szerzıdés aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- Szendrei Julianna ügyvezetı K-PLAST Kft. 2225 Üllı, Zsaróka-hegy 
- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Irattár 
 
 
- Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet 
módosítása 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/A rendelet-tervezet a jegyzıkönyv 21. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosítása a következı elıterjesztés. Köszöntöm a 
közgazdasági csoportvezetıt. Átadom a szót. 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Pár gondolattal, nagyon röviden 
szeretném kiegészíteni. Minden év végén a tényleges felhasználáshoz szoktuk rendezni az 
elıirányzatokat. Az intézmények kijöttek a költségvetésükbıl, egyedül a mővelıdési háznál 
kellett sajnos hozzátenni 1,2-1,3 millió Ft-ot, az EESZI-nél valószínő pénzmaradvány lesz. A 
többi intézménynél is van pénzmaradvány, de az mind kötelezettségvállalással terhelt, mert az 
iskola és az óvoda is több pályázatot nyújtott be, amire elıleget kaptunk, és még nem kerültek 
felhasználásra, így pénzmaradványként szerepel, illetve decemberben a testület jóváhagyott az 
intézményeknél dolgozó közalkalmazottak részére meleg étkezési utalványt az is 2011-ben 
jelentkezik kiadásként. A képviselık részére kiküldött testületi anyagot szükséges volt 
módosítani ezért a most kiosztott rendeletmódosítás a végleges. A 2010-es év zárásával 
kapcsolatos pénzügyi egyeztetések során, ami az anyag kiadása után történt kiderült, hogy 
több szakfeladaton kellett a könyvelésen helyesbíteni, ami a függı kiadások, illetve a 
szakfeladatok közötti átkönyvelést jelentette.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Vettünk le elıirányzatokat ott, ahol közmunkást 
alkalmaztunk, próbáltuk a pénzeket a rendszeren belül tartani, mert hiszen a 2011-es évhez 
szükség van pénzre.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: A rehabilitációs hozzájárulás miatt 
alkalmaztunk csökkent munkaképességő személyt és ott is azoktól az intézményektıl, ahol 
kevesebb került ráosztásra megvonásra került.  
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Szegvári Ernıné polgármester: A rehabilitációs hozzájárulással nagy bajban vagyunk, mert 
kértük közvetítsenek ki megváltozott munkaképességőeket, általában fizikai munkára 
alkalmasak. Kértük volna ide a hivatalhoz, hogy ellenırizni tudjuk majd a készülı szociális 
rendeletünk módosítása kapcsán a bérpótló juttatásban részesülık környezetét. 
Kiközvetítettek egy úriembert, mondta, hogy asztmás, és ha ki kell járni, akkor ezt nem tudja 
vállalni. Más olyan, akit ebben a munkakörben tudnánk alkalmazni még nem volt hozzánk 
kiközvetítve. Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Kiküldik azokat a központi jogszabálygyőjteményeket, 
amelyek az ombudsmantól visszajönnek. Ez már egy lerágott csont, de el kell, hogy mondjam, 
mivel ezzel foglalkoznak. Mindig mondják, hogy a szülık által beadott szalvétát, WC-papírt, 
papír zsebkendıt, mindig a költségvetésnek kellene állni, és ezen polémiáznak. Amikor 
ellenırzi az oktatási hivatal a fenntartókat, akkor a fenntartók azt mondják, hogy ez a szülık 
önkéntes hozzájárulása ahhoz, hogy a gyereknek legyen. Az állásfoglalás még mindig az, 
hogy ezt a költségvetésbıl kellene az intézményeknek állnia. Azt gondolom, ha ezt 
ténylegesen nekünk kellene, akkor az nagyon nagy összeg lenne, hogy a fogkefétıl, a 
fogkrémig minden egyes dolgot az intézmény vásároljon meg. Ezzel most is foglalkoznak, 
azzal zárult a cikk, hogy nem egységes és errıl majd valami döntést akarnak hozni. Mindig 
vívódunk, és ha ezt hallják azért ez folyamatosan lecsapódik nálunk. Az elvárás, hogy ezt 
nekünk kellene biztosítani és ez az evidens. Akiket ellenıriztek próbálkoztak ezzel a 
megoldással, mert nyilván nincs teljesen leszabályozva és ez az egyedüli kiskapu, de minden 
irányban erre akarnak rácáfolni és az érv az, hogy nem terhelhetı az, akinek egyébként is 
ingyen étkezik gyermeke.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tényleg nagy probléma, de most a finanszírozásokat tekintve 
ez az év nagyon nehéz, nem errıl fog szólni. Igazán nem kaptunk többet, tudják mennyi a 
finanszírozásunk, sıt kevesebbet kaptunk. Lehet e felé is menni, de majd látjuk, majd kiforrja 
magát. Biztos, hogy a jogalkotó és az ombudsman erre valamiféle állásfoglalást ki fog adni. 
Most azt kérem, hogy ha valahol ez az állásfoglalás olvasható lesz, tájékoztassanak róla. 
Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 5/2011. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
5/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
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Hatósági jogkörhöz kötött mőködési bevétel csökken          49 e Ft 
Egyéb intézményi mőködési bevétel nı          187 e Ft 
Bérleti és lízing díj bevétel nı           805 e Ft 
Intézményi ellátás díja nı         2.003 e Ft 
Továbbszámlázott szolgáltatás nı        1.307 e Ft 
Kamatbevétel nı          3.704 e Ft 
Áfa bevételek – visszatérülések nı      18.103 e Ft 
ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı       216 e Ft 
Helyi adó nı           5.909 e Ft 
Pótlék, bírság csökken            728 e Ft 
SZJA kiegészítés csökken         1.748 e Ft 
Gépjármőadó csökken            994 e Ft 
Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó csökken        150 e Ft 
Önkormányzati lakások lakbér bevétele csökken         170 e Ft 
Egyéb sajátos bevétel nı            311 e Ft 
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel nı       7.632 e Ft 
Normatív állami hozzájárulás nı        1.134 e Ft 
Egyes szociális feladatok kieg. támogatása csökken      3.071 e Ft 
Központosított elıirányzat nı        7.907 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. közp. kv. szervtıl nı      1.877 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. fejezeti kez. nı      6.759 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. TB alaptól csökken           38 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. (közhasznú fogl.) nı      2.210 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. önkormányzat nı      1.731 e Ft 
Mőködési célú tám. ért. bev. többcélú kistérségi társulás nı       179 e Ft 
Felhalmozási célú tám. ért. bevétel csökken     63.683 e Ft 
Mőködési célú hitel csökken       10.000 e Ft 
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. c. tám. nı     14.609 e Ft 
Céljellegő decentralizált támogatás nı       1.899 e Ft 
Rövid lejáratú mőködési célú hitel nı          204 e Ft 
 
Így a költségvetési fıösszeg 1.013.073 e Ft-ra változik. 
 

2. § 
 
Az R. 3/1. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
I. Cím Óvoda kiadási elıirányzata nı     4.566 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı          1.576 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı             437 e Ft 
  dologi kiadás nı           2.258 e Ft 
  felhalmozási kiadás              295 e Ft 
 
II. Cím Iskola kiadási elıirányzata nı     9.937 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı          3.011 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı             954 e Ft 
  dologi kiadás nı           4.455 e Ft 
  felhalmozási kiadás           1.517 e Ft 
 
III. Cím EESZI kiadási elıirányzata változik 
1. alcím ÖNO kiadási elıirányzata nı           86 e Ft 
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ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken  220 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken    90 e Ft 
  dologi kiadás nı               396 e Ft 
 
2. alcím Bölcsıde kiadási elıirányzata csökken     2.657 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken          1.655 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken  530 e Ft 
  dologi kiadás csökken   472 e Ft 
 
3. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási elıirányzata nı        160 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı    311 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı      64 e Ft 
  dologi kiadás csökken    365 e Ft 
  felhalmozási kiadás nı               150 e Ft 
 
4. alcím Védınıi szolgálat kiadási elıirányzata nı         704 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı    598 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı                  130 e Ft 
  dologi kiadás csökken      24 e Ft 
 
7. alcím Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat kiadási elıirányzata nı      135 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı    108 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken                 e Ft 
  dologi kiadás nı                  27 e Ft 
 

3. § 
 
Az R. 3/2. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
IV. Cím Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzata nı      16.795 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken  2.644 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken                101 e Ft 
  dologi kiadás nı                           19.570 e Ft 
  felhalmozási kiadás csökken        30 e Ft 
V. Cím Mővelıdési Ház kiadási elıirányzata nı         1.527 e Ft 
ebbıl   személyi jellegő kiadás nı   162 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken               18 e Ft 
  dologi kiadás nı            1.383 e Ft 
 
VI. Cím Könyvtár kiadási elıirányzata nı              452 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı   486 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı          136 e Ft 
  dologi kiadás csökken   470 e Ft 

felhalmozási kiadás nı              300 e Ft 
 
VII. Cím Állattenyésztés kiadási elıirányzata csökken            141 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás csökken   141 e Ft 
 
VIII. Cím Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás kiadási elıirányzata csökken  1.155 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken  494 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken    116 e Ft 
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  dologi kiadás csökken   545 e Ft 
 
IX. Üdültetés kiadási elıirányzata csökken      72 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken      6 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken      2 e Ft 
  dologi kiadás csökken     64 e Ft 
 
X. Cím Közutak, hidak, alagutak kiadási elıirányzata csökken      15.873 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás csökken         15.873 e Ft 
 
 
XI. Cím Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás kiadási elıirányzata nı       1.684 e Ft 
ebbıl  felhalmozási kiadás csökken   493 e Ft 

dologi kiadás nı            2.177 e Ft 
 
XII. Cím Város és községgazdálkodás kiadási elıirányzata nı        2.582 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı           1.001 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı   278 e Ft 
  dologi kiadás csökken                32 e Ft 
  felhalmozási kiadás nı           1.335 e Ft 
 
XIII. Cím Szennyvízelvezetés kezelés kiadási elıirányzata nı        5.976 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı           5.024 e Ft 
  munkaadót terhelı járuléknı   933 e Ft 
  dologi kiadás nı                 19 e Ft 
 
XV. Cím Közvilágítás kiadási elıirányzata csökken            228 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás csökken   228 e Ft 
 
XVI. Cím Temetı-fenntartás kiadási elıirányzata csökken              97 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás csökken     97 e Ft 
 
XVII. Cím Óvodai, iskola közétkeztetés kiadási elıirányzata nı         5.314 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás nı              948 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék nı   197 e Ft 
  dologi kiadás nı            4.169 e Ft 
 
XVIII. Cím vízkár elhárítás kiadási elıirányzata nı           5.263 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás nı             5.263 e Ft 
 
XXVI. Cím Közcélú foglalkoztatás kiadási elıirányzata csökken         3.957 e Ft 
ebbıl  személyi jellegő kiadás csökken          3.286 e Ft 
  munkaadót terhelı járulék csökken  200 e Ft 
  dologi kiadás csökken              471 e Ft 
 
 

4. § 
 
Az R. 3/3. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
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XXV. Cím Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkorm. kiad. ei. nı                    239 e Ft 
ebbıl  dologi kiadás nı     239 e Ft 
 

5. § 
 
A R. 3/4. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
XIX. Cím Szociálpolitikai juttatások elıirányzata változik 

1. Rendszeres szociális segély csökken         4.826 e Ft 
2. Rendelkezésre állási támogatás nı             533 e Ft 
3. Idıskorúak járadéka csökken             320 e Ft 
4. Ápolási díj nı               947 e Ft 
    munkaadót terhelı járulék nı             292 e Ft 
5. Lakásfenntartási támogatás nı             942 e Ft 
6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nı           1.203 e Ft 
7. Átmeneti segély idısek csökken             297 e Ft 
8. Temetési segély csökken              235 e Ft 
9. Köztemetés csökken              300 e Ft 
10. Közgyógyellátás csökken             522 e Ft 

 11. Szociálisan rászorultak kölcsöne nı            178 e Ft 
 12. Adósságcsökkentési támogatás csökken        2.500 e Ft 
 13. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása nı            51 e Ft 
 14. Óvodáztatási támogatás nı             220 e Ft 
 

6. § 
 
Az R. 3/5. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
XX. Cím Pénzeszközátadás változik 
1. Központi költségvetési szervnek csökken           1 e Ft 
 - Határırség csökken              1 e Ft 
 
2. Önkormányzati költségvetési szervnek csökken              2.394 e Ft 
    - Makói Többcélú Kistérségi Társulás csökken    2.394 e Ft 
  
3. Makó-Térségi Víziközmő Kft. csökken                    96 e Ft 
 
4. Non-profit szervezetnek csökken                1.128 e Ft 
 - Víziközmő társulat csökken            923 e Ft    
 - Bursa ösztöndíj csökken                 80 e Ft 
 - Hulladékgazdálkodási Társulás csökken           130 e Ft 
 - Makói Hagyományırzı Önkéntes Tőzoltó Egyesület nı 5 e Ft 

 
 
 

7. § 
 

Az R. 3/6. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
XXII. Cím Kiemelt felújítási kiadások 

1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások 
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- Kiszombor, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, 
 orvosi rendelık korszerősítése, felújítása csökken           2.387 e Ft 
- Kiszombori Mikrotérségben korszerő oktatási feltételek  

megteremtése a Dózsa György Általános Iskola  
infrastrukturális fejlesztésével csökken            2.990 e Ft 

- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése csökken   898 e Ft 
- Mőemléképület felújítása Kiszombor fıterén csökken         71 e Ft 
- Horgásztó és környezetének megújítása csökken     781 e Ft 
- Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése csökken  18.329 e Ft 
2. Rendırırs felújítása csökken              3.718 e Ft 
3. Járda felújítás IV. ütem (Kör utca) csökken            6.528 e Ft 

 
8. § 

 
Az R. 3/8. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 
Tartalék feladatonkénti megosztása változik: 

2. Általános tartalék nı               10.846 e Ft 
 

9. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 

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

 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat zárt ülés keretében. 
 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester                   jegyzı 


