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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 22. 
napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt együttes ülésérıl. 
 
 
 
 
NAPIREND: 
4. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített  
    Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti   
    Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása költségvetésének elfogadása.  
5. Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Iskolafenntartó  
    Társulás költségvetésének elfogadása.  
6. Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori  
    Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás költségvetésének  
    elfogadása. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség, Ferencszállás, Klárafalva Községek Önkormányzatai 
Képviselı-testületeinek 2011. február 22. napján 14 órai kezdettel megtartott soros nyílt 
együttes ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Kiszombor Község Képviselı-testülete: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György 
alpolgármester, Balázs Zoltán, Börcsökné Balázs Márta, Gazsi Gábor, Szekeres Krisztián, 
Szirbik Imre 
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Szabóné Tamás Julianna 
közgazdasági csoportvezetı, Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató, Kiss Gézáné mb. EESZI 
vezetı 
 
Ferencszállás Község Képviselı-testülete: Czirók Gábor alpolgármester, Galamb Sándorné, 
Vincze János 
 
Összesen: 3 fı 
 
Igazoltan távol van: Jani János polgármester, Keményné Balogh Ágnes 
 
Összesen: 2 fı 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
 
Klárafalva Község Képviselı-testülete: Fekete József polgármester, Pápai Mátyás 
alpolgármester, Bandur Csaba 
 
Összesen: 3 fı 
 
Igazoltan távol vannak: Kuti Daniella, Kübekháziné Gyuris Éva 
 
Összesen: 2 fı 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
 
 
4. Napirend 
Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti 
Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása költségvetésének 
elfogadása.  
Elıadók: Szegvári Ernıné          Kiss Gézáné 
      polgármester      mb. EESZI vezetı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 23. számú melléklete./ 
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Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testületeket, 
polgármester urat, alpolgármester urat, körjegyzı urat. Ez az elsı testületi ülés, amit az új 
választások után közösen tartunk. Az elsı feladatunk egy költségvetési évnek a kezdete. 
Vannak közös feladataink a szociális ellátás, óvoda és iskola területén. Azt javaslom, hogy 
elıször az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetését tárgyaljuk. Az 
anyagot kiküldtük. Szeretném feltenni a kérdést mind a három testület tagjainak, hogy van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? Az intézményvezetık jelen vannak 
körünkben, Kiss Gézáné, megbízott EESZI vezetı, az iskola igazgatója, Szabóné Vígh 
Erzsébet és Börcsökné Balázs Márta, az óvoda vezetıje, aki testületi tag is. Ha van 
valamilyen kérdés, az intézményvezetık tudnak válaszolni is. Kérdés, észrevétel, vélemény? 
Amennyiben nincs, szavazni fogunk. Eddig is úgy csináltuk, hogy külön szavaztattuk a 
képviselı-testületeket. Most nálam van a szó, ha megengedik, bár mi vagyunk a vendéglátók, 
mégis a kiszombori képviselı-testületet kérem meg, hogy szavazzunk a Kiszombori 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti 
Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulásának 2011. évi költségvetésérıl. 
Aki az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 70/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot 
Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása 2011. évi költségvetésének elfogadása 
 
70/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

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

    adatok ezer forintban 

Megnevezés           Eredeti 
Intézményi finanszírozás           6.826 
Bevétel összesen:         6.826 

 
 

Kiadási elıirányzat és teljesítése 
   adatok ezer forintban 

Megnevezés   Eredeti 
1. Személyi jellegő kiad.  4.621 
2. Munkaadót terhelı jár.  1.226 
3. Dologi kiadás 979 
Kiadás összesen: 6.826 
 
Létszámadatok: 
 Teljes munkaidıben foglalkoztatott  2 fı 
 Részmunkaidıben foglalkoztatott  1 fı 
II. Nappali szociális ellátás 
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Bevételi elıirányzat és teljesítés 
  adatok ezer forintban 

Megnevezés         Eredeti 
1. Intézményi ellátás díja                        0 
2. Intézményfinanszírozás                          5.440 
Bevétel összesen:  5.070 
 
Kiadási elıirányzat és teljesítése 

  adatok ezer forintban 
Megnevezés   Eredeti 
1. Személyi jellegő kiad.  3.245 
2. Munkaadót terhelı jár.   876 
3. Dologi kiadás  1.319 
Kiadás összesen:  5.440 
 
Létszámadatok: 
 Teljes munkaidıben foglalkoztatott  1 fı 
 Részmunkaidıben foglalkoztatott  1 fı 
 
A határozatról értesül: 

- Jani János polgármester, Ferencszállás  
- Fekete József polgármester, Klárafalva 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Megkérem Klárafalva polgármesterét, Fekete 
Józsefet, hogy szavaztasson. 
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Kérem Klárafalva képviselıit, hogy aki elfogadja az 
elıterjesztésben szereplı Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. évi 
költségvetését, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 3 igen szavazattal meghozta a 15/2011.(II. 22.) Önk. számú határozatát. 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Köszönöm. Megkérném Ferencszállás 
alpolgármesterét, Czirók Gábort, hogy szavaztasson. 
 
Czirók Gábor Ferencszállás alpolgármestere: Kérném Ferencszállás képviselı-testületét, aki 
elfogadja az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. évi költségvetését, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselı-testület 3 igen szavazattal meghozta a 14/2011.(II. 22.) Kt. számú határozatát. 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Köszönöm szépen.  
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5. Napirend 
Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatai által fenntartott 
Iskolafenntartó Társulás költségvetésének elfogadása.  
Elıadók: Szegvári Ernıné     Szabóné Vígh Erzsébet  
                     polgármester            iskolaigazgató 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 24. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva 
önkormányzatai által fenntartott Iskolafenntartó Társulás költségvetésének elfogadása a 
következı napirendi pont. Közös feladatban látjuk el az általános iskolai oktatást, Kiszombor 
a feladatellátó hely. Elkészült a költségvetése a közös fenntartású intézménynek. Tudják a 
képviselık, hogy Kiszombor, aki fenntartja, ehhez támogatást nem kérünk. Ami változás lesz, 
az a kistérségi társulást érinti. Valószínő, hogy már tárgyalt róla Ferencszállás és Klárafalva 
is, nem tudom. A többcélú társulási feladatok közül elhagytunk jó párat. Ami az iskolát érinti, 
az úszásoktatás szeptember 1-ig lesz, utána az úszásoktatást nem tartalmazza a költségvetés, 
valamint a pedagógus konferencia el fog maradni, illetve Makó úgy tudom, megrendezi, de 
ennek a többletterheit nem tudtuk vállalni a többi önkormányzattal egyetemben. Valamint volt 
szakmai munkaközösség, ennek a feladatát sem fogjuk ellátni. Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy nem tudnak majd a pedagógusok szakmai munkában együttmőködni a többi 
település intézményeivel. Itt inkább az jelenti a problémát, hogy nagyon jó bemutató órákat 
tartottak, nagyon jó szakértıket hívtak, erre nem tudunk már ebben az évben pénzt áldozni. 
Ezek azok a közös döntések, amit úgy tudom, polgármester úr is megszavazott, Ferencszállás 
is megszavazott, ezek ki fognak maradni a költségvetésünkbıl. Az iskolánknál befejezıdött a 
felújítás, még van egy-két finomítás, kialakítjuk a sószobát március 15-ig. A két épület 
felújított állapotban fogadja a kiszombori, ferencszállási és klárafalvi tanulókat. Ennyit 
szerettem volna kiegészítésként elmondani. Meg szeretném kérdezni, mivel ez egy közös 
fenntartású intézmény és a költségvetés egész évre szól, szeptember 1-jét követıen is, hogy 
vannak-e olyan elképzelések, amiben esetleg a két települési önkormányzat más 
megoldásokban gondolkodik a feladatok ellátásában? Ezt a kérdést kiterjesztem óvodára és az 
iskolára is.  
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Jelen pillanatban még nem gondolkodunk másban, 
majd a késıbbi hónapok meghozzák talán a választ. 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Ez érinthet egy szeptember 1-jei módosítást? 
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Adott esetben érinthet, de ezt még nem tudjuk, 
ebben a pillanatban még nem látjuk. 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Azért kérdezem ezt, és bocsánat, hogy ilyen 
részletekbe menıen, mert ez egy teljes évi költségvetés, ha itt ebben a rendszerben egy 
módosulás bejön, akkor nekünk azért arra ügyelni kell, hogy hogyan érinti ez a társulási 
többletnormatívában az önkormányzatunkat. Ezt figyelembe kell venni, ha van valami 
elképzelésük, vagy gondolkodnak másban, nagyon óvatosan kell a költségvetésünket tervezni. 
Ez normatíva elvonással járhat, mind a gyereklétszámot érintıen, mind a társulási 
kiegészítésben és ezt nekünk akkor tartalékba kell helyezni. Most egész éves költségvetést 
fogunk jóváhagyni, ami költségvetési évben 2011, de tanévben, mint tudjuk, 2 évet is érint, 
szeptembertıl a 2011-est és a 2012-est. Azt is tudjuk, hogy oktatási intézményeknél a 
változtatást tavasszal lehet meghozni, ami szeptember 1-tıl lép életbe.   



 69 

Fekete József Klárafalva polgármestere: Ennél többet nem tudok mondani, mint az elıbb. 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Lehet azért mondani, hogy tényleg 
gondolkodnak-e valamiben.  
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Nem gondolkodunk, de lehet, az élet arra kényszerít 
bennünket, hogy gondolkodjunk. Jelen pillanatban még nem vagyok abban a helyzetben, hogy 
errıl bármilyen, mondjam úgy, hogy döntési szituációról beszámolhassunk.  
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Akkor nem volt rossz a kérdésem.  
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Rosszul hangzott. 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Rosszul hangzott, de tudja, ha egy váratlanság 
beléphet szeptember 1-tıl, akkor 2011. február 22-én fel kell készülnünk. Jóváhagyjuk a 
testülettel a költségvetésünket, de azért itt jelzünk, hogy nem biztos, hogy úgy van. 
 
Dr. Kárpáti Tibor Kiszombor jegyzıje: Van társulási megállapodás, és abban vannak 
határidık.  
 
Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı: Ilyenrıl meg szó nincs. Szó nincs arról, hogy olyan okból 
felmondani, hogy bárki megkereste volna a klárafalvi önkormányzatot. 
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Nem akarunk sem egyházi óvodát, sem egyházi 
iskolát, nem akarjuk más településre átvinni, lehet, hogy sajnos a létszám csökkenése 
valamilyen olyan intézkedést kényszerít ki belılünk, amit jelen pillanatban még nem akarunk, 
és nem tudunk. Tekintettel arra, hogy a beiratkozások ezután történnek, csak a létszámadatok 
után tudunk reális döntést hozni, ha egyáltalán döntést igényel, ma még nem tudom 
megmondani. Azért mondtam, hogy nem vagyok olyan információ birtokában jelen 
pillanatban, ami befolyásolhatja ezt a döntést. Úgy gondolom, amikor olyan információ 
birtokába jutunk, költségvetéseket lehet módosítani bármilyen formában. Normatívát lehet 
lemondani, ha ezt kikényszeríti belılünk a rendszer. Bízunk benne, hogy nem. Jelen 
pillanatban úgy jöttünk ide, hogy szeretnénk ezt a költségvetést elfogadni vagy el akarjuk 
fogadni, nem pedig belemenni egy kilátástalan helyzetbe.  
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Köszönöm szépen. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Nagyon záros határidın belül meglesznek a 
beiratkozások, valószínő, ki is értesítik a szülıket, minden nyomtatványt átadtunk a 
kolléganıknek. Csak miután más adatoknál is a népességi statisztikát látom, felmerült 
bennem, hogy mi az a létszám, amikor még ez mőködik.  
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Még egyszer mondom, nem vagyunk olyan 
információ birtokában, ami jelen pillanatban bármilyen irányba is befolyásolná az intézmény 
mőködését. Meg kell várnunk a beiratkozásokat, hány gyerekre lehet számolni, addig, amíg 
nem áll rendelkezésünkre létszám, lehet, hogy addig beköltöznek 20-an.  
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Úgy legyen. 
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Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı: Ezen a határon számolva nyilván így fogadta el Klárafalva a 
költségvetését, ekkora átadott pénzeszközzel. Azzal kalkulálva, hogy mindaddig, amíg ez 
mehet, megy, ebben a formában. Fel nem merült, hogy ebbıl kiszálljunk, pusztán csak akkor, 
ha katasztrófa van, mondjuk 2 gyermek marad az óvodában, nyilván, akkor újra kell számolni. 
Nincs szó olyanról, hogy Kübekháza megkeres, vagy az egyháznak átadni. 
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Sajnos a demográfiai adatok nem éppen kedvezıek, 
de ez szerintem bármelyik településen elmondható.  
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Tisztelt Képviselı-testületek! Kérdés, 
észrevétel, vélemény? Kérem Kiszombor képviselı-testületét, szavazzunk. Aki elfogadja 
Kiszombor – Ferencszállás – Klárafalva önkormányzatának Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulásának 2011. évi költségvetését, kérem, kézfeltartással jelezzen. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 71/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak Általános Iskolai 
 Intézményfenntartó Társulása 2011. évi költségvetésének elfogadása 
 
71/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

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

 
adatok ezer forintban 

Megnevezés    Eredeti  
1. Mőködési bevétel   3.903 
2. Intézményfinanszírozás   123.616 
Bevétel összesen(1+2):   127.519 
 
 
Kiadási elıirányzat és teljesítése 

 
adatok ezer forintban 

Megnevezés   Eredeti 
1. Személyi jellegő kiadás   80.351 
2. Munkaadót terhelı járulék   21.638 
3. Dologi kiadás   25.530 
Mőködési kiadás összesen:   127.519 
 
Létszámadatok: 
 Teljes munkaidıben foglalkoztatott  37 fı 
 
A határozatról értesül: 

- Jani János polgármester, Ferencszállás  
- Fekete József polgármester, Klárafalva 
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- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Dózsa György Általános Iskola Kiszombor 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Megkérem, Klárafalva polgármesterét, Fekete 
Józsefet, hogy szavaztasson. 
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Kérem Klárafalva képviselıit, hogy aki elfogadja az 
általános iskolai intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 3 igen szavazattal meghozta a 16/2011.(II. 22.) Önk. számú határozatát. 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Köszönöm. Megkérném Ferencszállás 
alpolgármesterét, Czirók Gábort, hogy szavaztasson. 
 
Czirók Gábor Ferencszállás alpolgármestere: Kérem Ferencszállás képviselı-testületét, hogy 
aki elfogadja az általános iskolai társulás 2011. évi költségvetését, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 3 igen szavazattal meghozta a 15/2011.(II. 22.) Kt. számú határozatát. 
 
 
6. Napirend 
Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva önkormányzatai által fenntartott Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás költségvetésének 
elfogadása.  
Elıadók:  Szegvári Ernıné      Börcsökné Balázs Márta  
       polgármester               óvodavezetı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 25. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Kiszombor – Ferencszállás - Klárafalva 
önkormányzatai által fenntartott Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 
Óvodai Társulás költségvetésének elfogadása a következı napirend. Be vannak állítva a 
tagintézményi mőködtetések, az átadott pénzeszköz. Óvoda-pályázat? 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Gyakorlatilag, akkor ezzel most nincs problémám az 
elhangzottak alapján. Van egy folyamatban lévı IPR-pályázatunk, amit meg kellene erısíteni. 
Bennem délelıtt felmerült, hogy változtattak egy kicsit a kiíráson, van egy nyertes összegünk 
ferencszállási tagintézményre és Kiszomborra is, most kellene beadni a héten, hogy lehívható 
legyen. Már decemberben egyszer a ferencszállásit vissza kellett utalni, mert akkor azt 
mondták, hogy nincs meg a 15 %. Tegnap ránéztem erre a pályázatra, és most ugyanazokkal 
az adatokkal, ami miatt decemberben elutasítottak, most azt látom, hogy 15 %. Az 
olvasatomban, ha 15 % van, ezek a hátrányos helyzető gyermekek számát érinti, akkor meg 
lehet pályázni. Felhívtam tegnap a szakértıt, ı sem látja kristálytisztán, mert ez újdonság. Azt 
tanácsolta, hogy pályázzak, és ha mégsem vagyunk jogosultak, kamatmentesen 
visszafizethetjük határidın belül. Ezek tükrében lehívom azt az összeget, ami lehívható. 
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Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Kérdés, észrevétel, vélemény a társulás 
költségvetésérıl? Amennyiben nincs, kérem Kiszombor testületét, hogy aki a Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvodai Társulás 2011. évi költségvetését elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 72/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása 
 
72/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
alábbiak szerint Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2011. évi költségvetését: 

 
Ferencszállási Tagintézmény 
 

Bevételi elıirányzat és teljesítés 
        adatok ezer forintban  
Megnevezés        Eredeti 
1. Normatív áll. támogatás      4.053 
2. Térítési díj           246 
3. Pénzeszköz átvétel önkormányzat     2.046 
4. Pénzeszköz átvétel kistérség     1.471 
Bevételek összesen:       7.816 
 
Kiadási elıirányzat és teljesítés 
        adatok ezer forintban 

Megnevezés        Eredeti 
1. Személyes juttatás       3.938 
2. Munkaadót terhelı jár.      1.048 
3. Dologi kiadás          870 
Óvodai kiadás összesen:      5.856 
 

Intézményi étkezés 
1. Dologi kiadás        1.960 
Kiadások mindösszesen:        7.816 
 
 

Klárafalva Tagintézmény 
 

Bevételi elıirányzat és teljesítés 
        adatok ezer forintban  
Megnevezés        Eredeti 
1. Normatív áll. támogatás      2.079 
2. Térítési díj           316 
3. Pénzeszköz átvétel önkormányzat     3.561 
4. Pénzeszköz átvétel kistérség        812 
Bevételek összesen:       6.768 
 

Kiadási elıirányzat és teljesítés 
        adatok ezer forintban 
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Megnevezés        Eredeti 
1. Személyes juttatás       3.882 
2. Munkaadót terhelı jár.      1.031 
3. Dologi kiadás          771 
Óvodai kiadás összesen:      5.684 
 
Intézményi étkezés 
1. Dologi kiadás       1.084 
Kiadások mindösszesen:       6.768 
 
A határozatról értesül: 

- Jani János polgármester Ferencszállás  
- Fekete József polgármester Klárafalva 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Megkérem Klárafalva polgármesterét, Fekete 
Józsefet, hogy szavaztasson. 
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Kérem Klárafalva képviselıit, hogy aki az óvodai 
társulás 2011. évi költségvetését elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 3 igen szavazattal meghozta a 17/2011.(II. 22.) Önk. számú határozatát. 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Köszönöm. Megkérném Ferencszállás 
alpolgármesterét, Czirók Gábort, hogy szavaztasson. 
 
Czirók Gábor Ferencszállás alpolgármestere: Kérem Ferencszállás képviselıit, aki az óvodai 
társulás 2011. évi költségvetését elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselı-testület 3 igen szavazattal meghozta a 16/2011.(II. 22.) Kt. számú határozatát. 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselı-
testületek! Lejár az iskolaigazgató határozott idejő intézményvezetıi kinevezése és ezért ezzel 
kapcsolatban pályázati felhívást fogalmaztunk meg. Ezt kiküldtük a társult önkormányzatok 
képviselı-testületeinek is, és azt szeretném kérni Ferencszállástól és Klárafalvától is, hogy 
amennyiben egyetértenek a pályázati felhívásban foglaltakkal, akkor egyetértésüket fejezzék 
ki. Megkérem Klárafalva polgármesterét, Fekete Józsefet, hogy szavaztasson. 
 
Fekete József Klárafalva polgármestere: Kérem Klárafalva képviselıit, hogy aki az 
intézményvezetıi pályázati kiírással egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 3 igen szavazattal meghozta a 18/2011.(II. 22.) Önk. számú határozatát. 
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Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Köszönöm. Megkérném Ferencszállás 
alpolgármesterét, Czirók Gábort, hogy szavaztasson. 
 
Czirók Gábor Ferencszállás alpolgármestere: Felkérem Ferencszállás képviselıit, aki 
egyetért az intézményvezetıi pályázati kiírással, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselı-testület 3 igen szavazattal meghozta a 17/2011.(II. 22.) Kt. számú határozatát. 
 
Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere: Köszönöm szépen, ezzel a közös feladatunkat 
befejeztük. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete soros nyílt üléssel 
folytatja tovább a munkáját. 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 


