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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, Szekeres Krisztián, Szirbik Imre  
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Szabóné Tamás Julianna 
közgazdasági csoportvezetı 
 
 
7. Napirend 
A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
    polgármester 
 
/Az elıterjesztés, az elızetes hatásvizsgálati lap és a rendelet-tervezet, a KCKÖNK határozata a 
jegyzıkönyv 26. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Mint említettem a 
költségvetésben az úszásoktatás csak szeptember 1-ig van benne. Nincs már benne a szakmai 
munkaközösség, a konferencia, 60,- Ft/lakos összeg pályázati önerı biztosítására, a 
Tourinform Iroda támogatása, ezzel többlet pénzhez jutottunk. Ez annyit jelent, ha mégis az 
úszásoktatás mellett dönt a képviselı-testület, akkor egy külön megállapodást kell kötni, ki 
kell számolni, hogy mennyi a belépı, mennyien vállalják, 20 órát kaptak a gyerekek, van két 
úszásoktató. Eddig ısszel volt 10 óra, tavasszal 10 óra, dupla órában 5-5 alkalom, egyéni 
beutazással. Ha szakmai konferenciára jelentkeznénk, az 154.000,- Ft-ot jelentene, ha szakmai 
munkaközösségbe is, az 280.000,- Ft-ot. Az úszásoktatást kiszámolni még nem tudtam. Miért 
is emlegetem az úszásoktatást? Nem tudom, ez a szülıkre milyen hatással lesz, közel van 
Makó, beíratások esetén mennyire viszik Makóra, egy úszásoktatás mennyit jelenthet abban, 
hogy elviszik a gyerekeket vagy sem. Ez eddig nem is volt publikus, mert most döntöttünk a 
költségvetésrıl. Beleraktuk a többleteket, az iskolához a sószobát, a táblát. Kértem árajánlatot 
kerékpártárolóra, ami 460.000,- Ft, ez még kell az iskolához, ahhoz, hogy minden feladatot 
megoldjunk. Ami még megfontolandó, mert a mai napi döntések alapján többletköltség és 
bevétel csökkenés is felmerült. Van egy olyan gondunk, hogy az ifjúsági önkormányzat ügyét, 
nem mint önkormányzat, de magát az ifjúságot össze kellene valahogy rendeznünk, azt 
hiszem, egy szép és nagy feladat a kiszombori testületnek. Van is rá igény, igaz, hogy furcsa 
módon indult, de erre még valahol kötelezettséget is vállaltunk hárman, akik itt voltunk a 
beszélgetésen, igaz döntési joggal ketten bírtunk. Össze fogjuk hívni a fiatalokat, de ahhoz, 
hogy ez jól tudjon mőködni és elinduljon valami, ehhez a mővelıdési házhoz szükség lenne 
valamennyi részfoglalkozású megbízási díjra. 25.000,- Ft + járulékot 10 hónapra számoltam, 
ez éves szinten 318.000,- Ft. Nagyon jó véleményeket hallottam az egyik ifjú pedagógusról, 
aki, ha kap egy megbízást, azt végigviszi, rendkívül ügyes hölgy, szigorú az iskolában, de 
mellette azt is hallom, hogy a gyerekek szeretik. Ezt csak gondolatébresztınek mondtam el. 
Falunapi költség még nincs benne, illetve 1,7 millió Ft-ot terveztünk be a civil szervezetek 
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részére megpályázható összegnek. Ez ügyben is meg kell hallgassuk a sportkör egyik tagját. A 
másik, hogy az egyházak részérıl is kérdezték, hogy lesz-e pályázat. Mondtam, hogy nem 
igazán lesz pénzügyi lehetıség. Szabó Ágnesnek elmondtam, hogy télen tudunk segíteni 
munkával az imaház festésében. A katolikus egyháznál is tudtunk munkában segíteni, hogyha 
ezt forintosítanánk támogatásként, nem kevés összeg lenne, úgy gondolom. Inkább ezekben 
tudnánk feladatokat bevállalni, hiszen a két festınk munkabérét télen is fizetjük, ha ez egy 
ıszi-téli idıszak, akkor a munkaidejüket ki tudná tölteni. Nem tudom, hogyan alakul majd a 
klárafalvi, ferencszállási kérdés társulás kapcsán. Ha más ellátási formát választanak, amit 
jegyzı úr is mondott, a társulási megállapodás szerint fel kell mondani, biztos kapunk 
értesítést, ennek vannak elıírásai. Ez a társulási normatíva többletnél jelenik meg, ez akkor 
2011-re mínusz 6 millió Ft, mind a két intézményre vonatkozóan.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ami miatt aggódtam, hogy szerintem, már 8 fı alatti a 
klárafalvi tagóvoda létszáma. Nagyon kérdéses, hogy hol húzzák meg a határt, hogy 
egyáltalán 8 fı alatt mőködhet-e az óvoda.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Átadom a szót a közgazdasági csoportvezetınek. 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Az egyeztetı tárgyaláson az 
intézményvezetık elmondták kívánságaikat. Az EESZI részére azért nem került többlet 
beállításra, mert valószínő pénzmaradványuk lesz, és abból tudják fedezni az esetleges 
többletigényüket. A kisebbségi önkormányzatnak 566.000,- Ft-tal volt megtervezve a 
mőködési költsége az elızı évi tényadat alapján, akkor még nem tudtuk a 2011. évi 
támogatásukat. Ezt 210.000,- Ft-ra módosította a kisebbségi önkormányzat, mert ennyi a 
2011. évi általános mőködési támogatása. A költségvetési fıööszeg, az átvett pénzeszköz és a 
kisebbségi önkormányzat kiadása is 356.000,- Ft-tal csökkenni fog. Nem került még bele a 
költségvetésbe a gyalogátkelıhelyek tervezési költsége, Dr. Mihály Zoltán kérelmére hozott 
döntés több mint 3 millió Ft többletkiadást fog jelenteni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt mibıl tudjuk biztosítani? 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Ezt mőködésbıl már nem. Az 
étkezési térítési díj óvodánál, iskolánál 2,9 millió Ft, a szociális étkeztetést még nem tudom, 
szerintem 3,5 millió Ft várható. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: 4,278 millió Ft, ha a kerékpártárolót és az ifjúsági referens 
megbízási díját is hozzászámoljuk. Képviselı-testületé a lehetıség. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ezek szerint a pedagógiai szakszolgálat mőködtetése a 
kistérségi társulás támogatásával továbbra is biztosított lesz. Beszéltünk róla, hogy lehet, ott is 
lesz valami változás, ezek szerint a logopédia és a gyógytestnevelés marad. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy marad, hogy többlet óraszámot kell adni az iskolásoknak 
és kevesebbet az óvodásoknak, amire azt mondtam, hogy logikátlan, mert óvodában kellene 
ezt kiküszöbölni. Marad a belsı ellenerızés, ahhoz pénzt kell biztosítanunk. Megszőnik az 
átmeneti otthon Makón, ezzel kapcsolatban újságcikk is volt, hogy nem számolható el más 
településekrıl bent lévı lakó, ez mulasztásos törvénysértés lesz, mind az összes település 
számára, aki ennek a társulásnak tagja. Makó rakta bele a legnagyobb pénzt, már nem bírják 
fenntartani, vannak elıírások, létszám kvóták, meghatározott hogy hány embernek kell 
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dolgoznia, így nem lehet fenntartani. Ez nem egy állandó bentlakást jelent, van amikor nincs 
senki, van amikor 1 fı van, van amikor 4 fı van bent. Nagyon lépegetni kell visszafele, úgy 
tőnik.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ez azért volt fontos, mert például a logopédiára óriási 
szükség van. Egyre több a beszéd nehézséggel küzdı gyermek. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Képviselı-testületé a lehetıség. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Régebben be volt tervezve például sakkra is támogatás. Az összesen 
kb. 300.000,- Ft volt. Most is betervezésre került? 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Be van tervezve, a Polgármesteri 
Hivatal dologi kiadásai között szerepel. A költségvetés elsı változatánál volt részletezve. Ami 
tavaly nem került kiosztásra, az elvonásra került.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Azt az összeget most mire használnánk fel? Dologi kiadásra? 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Arról az összegrıl a Sportbizottság 
szokott dönteni. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Azt a pénzt át lehetne tenni máshová. Beszélgettünk a Sportkörrıl, 
mivel év közben vagyunk, legalább ezt az évet zárjuk le májusig, júniusig. 
 
Szirbik Imre képviselı: Arra gondoltam, ha esetleg úgy döntünk, hogy nem lesz elég a 
támogatás, hogy valamilyen szinten mőködni tudjunk, nem lenne akkora szégyen, ha most 
visszalépnénk. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: 1,7 millió Ft a tervezett összeg, amire pályázhatnak a civil 
szervezetek, ennyi van most a költségvetésben. Le tudják zárni az elsı félévet? 
 
Szirbik Imre képviselı: Nem. Tavalyelıtt volt 3,1 millió Ft, tavaly 2,4 millió Ft és kaptunk 1 
millió Ft-ot a megyétıl. Az 1,7 millió Ft-ra gondolom, több szervezet is pályázni fog. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nagyon minimálisan, lehet Csikota József pályázik, a helyi 
alapítványok szoktak, esetleg a mozgáskorlátozott egyesület jöhet szóba. Az egyházak 
támogatását megoldottuk és megoldjuk munkával.  
 
Szirbik Imre képviselı: Azt próbáljuk elhatározni, hogy félévben gondolkodjunk vagy 
folytatásban is. Van egy nyertes pályázatunk is, aminek van egy hátulütıje: az 
utófinanszírozás. Ha azt mégis meg tudnánk csinálni és közben meg csapat sincs, az is 
érdekes felállás lenne. A kivilágított edzıpálya viszont nagyon sok mindenre jó lenne.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az a javaslata, hogy azt mindenképpen csináljuk meg. 
 
Szirbik Imre képviselı: Most nem tudom, 6 millió Ft-ot tudunk-e úgy odaadni, hogy majd 
egyszer visszakapjuk. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt majd valahogy ki kell találjuk, ezt most ne tárgyaljuk. 
Elıször a jogi lehetıséget kell megtalálnunk, most erre az adott pillanatban nem vagyok 
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felkészülve. Ezt a témát jobban ki kell boncolgatnunk szakmailag. Ebben a költségvetésben 
nem látok lehetıséget, hogy emeljünk bármit is a sportszervezet támogatásán. Még hiányzik 
4,278 millió Ft, amire kincstárjegy értékesítést lehet beállítani, ez annyit jelent, hogy a 
mőködést kincstárjegybıl fedezzük le.  
 
Szirbik Imre képviselı: Ha még tudnánk egy évet várni, utána hasonlóképpen tudnám a 
csapatot támogatni, ha ezt az idıszakot túlélem. Ha most kiesünk, megint 50 év, mire 
felkerülünk a megye I.-be vagy tudunk csapatot csinálni. Nem biztos, hogy olyan nagy 
szükség van rá, megnézem este a Real Madrid meccset a TV-ben, sokkal nagyobb 
boldogságot okoz, csak a közönség. Tavaly, ami volt összesen 3,4 millió Ft támogatás, 
tulajdonképpen az elég, de már nem fizetünk a játékosoknak, csak az edzınek; 1,1 millió Ft 
körül van: játékvezetık díja, utazási, nevezési költség, játékengedélyek. Nem veszünk cipıt, 
mindenki saját magának veszi. 
 
Bacsa György alpolgármester: Ha ezt kihagyjuk, akkor a megye III.-ban kell kezdeni. 
 
Szirbik Imre képviselı: Megye III-ba már nem nagyon megy el senki focizni, olyanok 
fociznának, akikkel megye II-be se jutnánk fel. Azért is nem szívesen beszélek errıl, mert 
sokkal nagyobb problémák vannak itt, mint, hogy rúgják a labdát, vagy nem rúgják. Ez már 
nekem nem a szívem csücske, mint, ami volt régen, nem is az a színvonal, sokat kaptam ezért. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Mennyi akkor a sportszervezetek részére betervezett összeg? 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Benne maradt úgy, ahogy az elızı 
évben: tömegsportra 67.000,- Ft, tekére 108.000,- Ft, aerobicra 81.000,- Ft, sakkra 26.000,- 
Ft, horgász 26.000,- Ft, nyugdíjas klub 40.000,- Ft, összesen 348.000,- Ft, ebbıl 308.000,- Ft, 
amelyrıl a Sportbizottság dönthet. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ezt a 308.000,- Ft-ot, ha úgy gondoljuk, át lehetne csoportosítani.  
 
Szirbik Imre képviselı: A kincstárjegy értékesítési dolog nagyon Isten ellen való vétek? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Isten ellen való vétek, ráadásul most az a baj, hogyha nekünk 
ez nem lenne, gyakorlatilag egy hitel irányába indulnánk el, mert ezzel az étkezési díj 4,9 %-
os emelésével 3,5 millió Ft-ra még nincs fedezetünk a költségvetésben. 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: 3/2. mellékletben látható, hogy az 
óvodai, iskolai intézményi étkezésnél a dologi kiadás 58.808.000,- Ft, ez szinte 100 %-ban a 
vásárolt élelmezés, ennek az összegnek a 4,9 %-a kb. 2.940.000,- Ft és még plusz a szociális 
étkezık. Azt még nem tudom pontosan, mert ott a dologi kiadásban benne van a mőködési 
költség is. Mivel most itt 10 hónapról van szó lehet, hogy kevesebb a 2 hónap idıarányos 
részével. Illetve most a K-PLAST esetén is lesz bevétel kiesés.  
 
Szirbik Imre képviselı: Igazából, amit a legjobban sajnálok, hogy végre van utánpótlásunk, 
van elıkészítınk, serdülınk, ifink, akik ott vannak, játszanak, viszonylag jó eredményeket 
érnek el. A pálya világítását, ha nem is pálya volna, akkor is azt mondanám, hogy azt nagyon 
jó lenne megcsinálni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az más téma. Azt is látni kell, hogy mindenhol mentünk 
visszafele. Elmondtam délelıtt, hogy mi már próbálunk spórolni, hogy embereket nem 
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alkalmazunk. Biztos, hogy lehet majd átnézni intézményi körben, óraszámokban hogyan lehet 
majd mozdulni szeptembertıl. A pedagógusoknál nem embert érint, félreértés ne essen, nem 
azt mondtam, hogy embert küldünk el. Például lehet az óraszámoknál is spórolni, van egy 
oktatási törvény, nem a minimumon vagyunk. A másik, ahol lehet spórolni a fogorvosi 
szolgálatnál, ott kevesebbet finanszíroz a TB óraszámban, itt is váltani kell, ezt az elıkészítést 
meg fogjuk csinálni, de ezek nem egy óriási nagy kiadási megtakarítások, de biztos, hogy 
ezeket a dolgokat is végig kell nézni. Csak ez akkor igaz és akkor megtakarítás, hogyha nem 
ér bennünket szeptembertıl egy meglepetés, mert akkor még 6 millió Ft mínusz visszajön. 
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Az iskolánál várható gyereklétszám 
csökkenés is.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Biztos, hogy csökkeni fog. Már mondogatom egy pár 
éve, hogy be fog jönni ez az alacsony létszám. 
 
Szirbik Imre képviselı: Dávid Mihály helyett mindenképpen akarunk felvenni valakit? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most egyelıre Balázs János lesz fél évig és nem is Dávid 
Mihály helyett.  
 
Szirbik Imre képviselı: A vállalkozásomban is kiszámoltam, hogy pont annyi ember 
véletlenül se legyen több alkalmazva, aztán idıközben 2 emberrel kevesebben lettünk és 
minden megy tovább, most is tudjuk csinálni a dolgunkat. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Pontosan ezt gondoltuk, hogy minél kevesebbet költeni, ez 
rendben lévı is, de ha Balázs János elkerül, mert letelik a félév és a közmunka létszám marad, 
azért Süli János millió egy más dolgot is csinál mellette. Óriási problémát fog jelenteni, ha a 
testület bevezeti azt, hogy vizsgálni kell a szociális rászorultak lakókörnyezetét. Oda ki kell 
menni nem egyszer, hanem többször is. A másik, ami be fog hozzánk még győrőzni, a 
gázártámogatás. A gázártámogatás az 1600 háztartásból legalább 1000 háztartást fog érinteni, 
szeptembertıl jön be. Be kell kérni a jövedelmi igazolásokat, határozatot kell hozni. Ha 
megnézik, nem panaszként mondom, de talán jobb, ha én mondom, mint jegyzı úr, hogy még 
betegen is készítik a jegyzıkönyveket, itt vannak, dolgoznak, a pénzügyes hétvégén hordja 
haza a dolgait, egyszerően nem tudnak a végére jutni, egy ırült feszített tempó van, ezt csak 
az látja, aki nap, mint nap bejár ebbe a hivatalba, most itt gondolok Börcsökné Balázs 
Mártára. Az adós csinálja az adónemeket, adóztat. Szociális részre jönnek az ügyfelek, 
rengetegen. Látják a Szociális Bizottság ülésén is, úgy tudja elıkészíteni, hogy elviszi haza. 
Nem tudok olyan részt mondani, ahol nem feszített tempóban dolgoznának. Most a 
beszámolók vannak, a költségvetés készítése, pályázatok elszámolása. 200 millió Ft körüli 
pályázatot számolunk el, azt keressük, hogy jövünk ki belıle jobban. Úgy gondolom, hogy 
olyan jól sikerült összerakni, hogy még többlettámogatást is tudunk igénybe venni.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem is volt tervezve Dávid 
Mihály álláshelyének betöltése egyelıre. Másrészt meg van eltérés a között, hogy van egy 
hivatal, ahol folyamatosan növekednek csak a terhek, újabb és újabb feladatokat osztanak, 
illetve egy világgazdasági válság idején van egy cég, és kevesebb megrendelést kap. Ha 
kevesebb feladatunk lenne nekünk is folyamatosan, meglehet, eljutunk oda, hogy létrehozzák 
majd a járásokat, és azt mondják, elvesznek feladatköröket, akkor lehet ebben gondolkodni.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Akkor elveszik a pénzt is.  
 
Szirbik Imre képviselı: Most arra gondol, hogy azért tudtam megoldani, mert kevesebb a 
feladatom? Sokkal több, nincs elég autóm. Munka van, csak haszon nincs.  
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Azt a részét nem tudom. 
 
Szirbik Imre képviselı: Ilyen formában nem érint, ennyi munkám soha nem volt, mint 
legutóbb, annyira elfogytak a fuvarozók. Tényleg azért, amit mondtam is, nem erıltetem a 
focit, kis gondom is nagyobb annál, hogy focicsapat. Ha valamilyen formáját meg tudjuk 
oldani, erıt veszek magamon és csinálom.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nincs most erre lehetıség, elhangzott, hogy mit szőkítettünk 
az iskolánál, úszásoktatásnál, gyerekeknél, nem hiszem, hogy most ennél többet tudunk adni. 
1,7 millió Ft-ból, ha le is jön valamennyi, kb. 200.000,- Ft, akkor 1,5 millió Ft körül lehet, itt 
már több nem adódik, az étkeztetést is kincstárjegybıl kell hozzátenni. Ezek a minimumokon 
vannak kezelve ez még felvállalható. A falunapokon is megy a vita folyamatosan. Jöttek 
ötletek, akkor beszéljünk errıl is, falunap. Költségvetési téma is, hogy szedjünk pénzt a 
lakosságtól erre a célra. A véleményem szerint ez nagyon rossz kicsengéső lesz, hogyha pénzt 
szednénk be. A másik, hogy ha valamennyi összejön, mondjuk 500.000,- Ft, utána, hogy 
juttatjuk vissza, annak a visszautalása 300,- Ft. Ha valaki ad pénzt, a másik nem mer elmenni, 
mert nem tudott hozzáadni. Millió gondot felvett, nem beszélve arról, hogy a szülı is látja, 
hogy jövünk vissza a finanszírozásban, jövünk vissza fele a feladatokból, nem olyan teljes 
körő most már a feladatellátásunk, mint 2010-ben volt. Joggal meg is kérdezi, hogy miért is 
tartunk falunapot. Most a falunap ellen szólok, Nagy Lırinc kidolgozta, 700.000,- Ft csak ha 
színpad és hangosítás van.  
 
Bacsa György alpolgármester: Maximálisan egyetértek, szoktam is mondani, ha nem tudunk 
színvonalas falunapot csinálni, akkor ne csináljunk. Az a furcsa, hogy ezt akkor is tudtuk, 
amikor a nyári programokat elfogadtuk, lelkesen raktuk át a falunap idıpontját. Már az elején 
le kellett volna húzni a rolót a falunapokra. Nem támogatom, és nem is szavazom meg a 
falunapot. Megint magunkat égetjük, hogy felvettük így-úgy, most meg visszalépünk. Ezt már 
akkor meg kellett volna gondolni. Egyszerően be se kellett volna tenni a programba. Már 
akkor tudtuk, hogy falunapot nem fogunk tudni megrendezni. Most is az a véleményem, 
rendezzünk 2 vagy 3 évente, de akkor színvonalasat, az egyik napra minimum 2-3 millió Ft-ot 
fordítsunk legalább, vagy akkor ne rendezzünk.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Fogadom a kritikát, végülis azt az elıterjesztést akkor le 
kellett volna venni a napirendrıl, biztos, hogy én vagyok a hibás, érzem ennek a súlyát. 
Novemberben beszéltünk errıl elıször, a koncepció tárgyalása során. Akkor láttunk 
valamennyi hiányt, ami hiány szerencsére nem 17 millió Ft, csak 11 millió Ft lett. Kiderült, 
hogy a szociális normatívánál csökkentenek, annak pontos összegét a koncepció szintjén 
senki nem tudta volna megmondani. Ez egyébként a makói kistérségen belül összesen 49 
millió Ft-ot jelent. Ezt nem tudtuk, ebben nem volt rosszhiszemőség és tényleg nem azt 
akartuk, hogy ilyen helyzetbe hozzuk a testületet vagy egy olyan döntést hozzunk meg és 
utána lépjünk vissza. Igazából ennek a falunapnak ki volt jelölve a helye, szeptember 
harmadik hete. Most kijelöltük július utolsó hetét, ami most már évekre július utolsó hete és 
ehhez igazodunk majd. Úgy gondolom, hogy ha valami változik körülöttünk és most rájöttünk 
a költségvetés ismeretében, hogy ez nem tud menni, akkor azt mondjuk, hogy a józan ész azt 
diktálja, hogy ne legyen. Nem rosszhiszemően vittük el a testületet ebbe az irányba.  
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Bacsa György alpolgármester: Ez egy óriási félreértés, nem a polgármester ellen irányult, 
ebben hibás vagyok én is, hogy akkor nem mondtam azt, amit most. Ha most már itt tartunk, 
volna egy javaslatom, szavazzunk arról, hogy legyen falunap, vagy ne legyen falunap. Ha úgy 
szavazunk, hogy legyen falunap, akkor beszélgessünk róla, ha viszont most úgy döntünk, 
hogy ne legyen, akkor le lesz véve napirendrıl és haladjunk tovább. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérjük a véleményeket. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Szavazás elıtt el kell, hogy mondjam a gondolataimat, 
mert ellentétben polgármester asszonnyal kifejezetten tetszett Endrész Erzsébet felvetése, 
mert lehet érezni ebben a mai világban, hogy valaki nagyon várja a falunapot, valaki meg 
nem. A pénz visszaadásában, abban teljesen igaza van, ezt nem gondoltam végig, de azt lehet 
látni, hogy a többség szeretné-e vagy sem. Azt gondolom, hogy sokan szeretnék, és erre azt 
mondom és ez a különbségem a falunappal kapcsolatban, hogy ha abban a régi falunapban 
gondolkodunk, amiben eddig mindig gondolkodtunk, amire joggal voltunk azért sokáig 
büszkék, fıleg az elején, amikor oda tudtuk tenni a pénzt, azt gondolom, ugyanolyanokat a 
mai világban nem tudunk csinálni. Amit Nagy Lırinc próbált volna évek óta, egy közösség 
összefogó dolgot, az meg nagyon fontos lenne. Ha most elmegyünk egy kicsit nyugat 
irányába, ott is vannak minden településnek ilyen napjai és az nem biztos, hogy mindig ilyen 
óriási nagy költséggel. Egy jó ötlet vagy valami, ami összeköti az embereket, egy jó esti 
szórakozás, egy közös mulatozás is lehet. Azt, hogy mi mit minek tartunk, vagy mire 
gondolunk, hogy az a mi közösségünk napja, az már a mi lehetıségünkön, gondolkodásunkon 
múlik. Az értelmezésem szerint, nekem már az is falunap volt, amikor helyi és a környezı 
településekrıl jöttek fellépık, sokan mondhatták, hogy „gagyi”, mert valóban nem olyan volt, 
mint ami. Nem volt „gagyi”, akkor sem. Ezen kellene inkább gondolkodni. Balázs Zoltán 
felvetése az volt, hogy ezek a programok szinte önmagukban mőködnek, hosszú bejáratott 
technikája van, akik benne vannak, tudják, hogy óriási munka, de teszik a dolgukat. Nagyon 
sajnálnám, ha azt mondaná most a testület, hogy nincs falunap. Azt érezném, amivel most 
vívódik Szirbik Imre, hogy elkezdıdött valami, és ha abbahagyjuk, gond. Meggyızhetı 
vagyok sok mindenben. Szeretném, ha lenne ennek a településnek egy napja, akár csak egy 
napos is, magunknak kitalálni valamit, ami nem biztos, hogy nagy mővészet. Két módon meg 
lehet közelíteni azt a bizonyos falunapot, de abban is igazuk van, hogy a kisebb nívóba is 
pénz kell. Ezért gondoltam, hogy ha valamennyit hozzáadnak a lakosok, az már egy kiinduló 
dolog lehet. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha hozzáadnak valamit, akkor színvonalat is elvárnak.  
 
Bacsa György alpolgármester: Aki ad pénzt, az oda fogja vágni, hogy csak ezt hoztad ki 
belıle. Aki több pénzt ad, annak nagyobb lesz az elvárása. Ezt így látom ilyen ördögi körnek. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy gondolom, hogy felépítettünk nagyon sok mindent 
ebben a faluban, nemcsak falunapokat, hanem intézményrendszereket és mőködı 
rendszereket, de ha most ilyen a környezet, akkor nem csak az a felelısségünk, hogy legyen 
egy nagyszerő falunap, nekünk az is felelısségünk, hogy a falut adósságspirálba ne kergessük 
bele. Kiszombor önkormányzatának szerencsére még ott van a lehetıség, hogy gondolkodik 
rajta. Egyedül még talán Földeákon tartanak falunapot. A múltkor beszélgettünk errıl, mert 
azt kérte volna az egyik polgármester, hogy egyformán lépjünk, hogy ne legyen, mert nagyon 
kínos, hogy hallja, hogy a másik helyen van. Úgy tudom, hogy Makó a Hagymafesztivált nem 
rendezi meg. Földeákon lesz egy pünkösdi ünnepség, már évek óta van, azt mondta 
polgármester úr, hogy majd a szomszéd településrıl fog elkérni egy mobil színpadot. Ezt 
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tapasztalja ı is, hogy alapból a színpad és a hangosítás 700.000,- Ft. Csanádpalota jelezte 
még, hogy kíván tartani, egy uniós program nyitó vagy záró rendezvényének keretében, így 
tud hozzá pénzt szerezni, azt meg kell tartania. Az összes többi település nem tervez ilyet. Az 
önkormányzatok olyan helyzetben vannak, hogy az egyik az iskolája miatt a másikat viszi 
csıdbe. Szerencsére nálunk a két kistelepülés nem akkora mérető, hogy ha nem tudnának 
fizetni, elvigyenek csıd irányába. Magyarcsanád-Apátfalva kapcsán ez van, nagy iskolát tart 
fent Apátfalva, közös az intézmény. Bíznak még forráshiányban, hogy majd kijön a pályázat, 
eddig azért jó pár település tudott lehívni pénzt. Lehet, hogy olyan feltételrendszert fognak 
kiírni, hogy nem tudnak pályázni.  
 
Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı: Eleve nem is az önkormányzatnak 
kell pályáznia, hanem központilag fogják kiszámolni, hogy melyik település jogosult az 
ismert adatok alapján. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Kiindulok egy gyereknapból, ami tavaly volt. Szerintem az 
egy csodálatos kis ünnep volt délután, amit a gyerekeimmel ott töltöttem. Azt gondolom, 
hogy volna jelentısége és szerepe annak, hogy ne gondolkodjunk nagy színpadban, ne 
hozzunk 700.000,- Ft-ért hangosítást, de egy csodálatos napot, egy délután  biztos, hogy be 
lehetne tölteni helyi, kedves programokkal, fellépıkkel. Kiindulva abból, hogy az egyik 
legkedveltebb és legnézettebb program a falunapon is a kiszombori Dáridó. Abban igazat 
adok képviselı asszonynak, hogy csináljunk egy napot. Csatlakozhat hozzá, mint arról 
beszéltünk délelıtt, egy horgászverseny, akár fızhet mindenki egy pörköltet és délután egy 
kicsi mobil színpaddal meg lehetne oldani valamilyen formában a helyi fellépıket. A nap 
elnevezése megint egy relatív kérdés. A költségvetést úgy megszabdalni, hogy a minimálisra 
levinni, nyilván a helyiek nem kérnek a fellépésért pénzt. Még akár megkockáztatnék egy 
amatır zenekari fesztivált, a környékben meghirdetni, biztos lenne néhány amatır zenekar, 
aki eljönne, fellépne, a fénypont a Dáridó lenne. Azt gondolom, hogy ennek van jelentısége. 
Visszatérve arra, hogy hirdessük, vagy ne hirdessük. Egyetértek képviselı asszonnyal, azt 
gondolom, aki akar, vagy szeretne 500,- Ft-ot vagy 1.000,- Ft-ot, nyilván mindenki a saját 
erejéhez mérten, fizetne. Le kellene kommunikálni elıre, nyílt lapokkal játszani, hogy annyira 
problémás a finanszírozás, hogy nem tudja az önkormányzat támogatni, de körülbelül egy 
ilyen programra egy ilyen összeg elég lenne, és ebben segítséget kérünk a lakosságtól. A 
dolog technikája nyilván érdekes, ezt egy ponton be lehetne győjteni, és ha visszaosztásra 
kerülne egy ponton, ki lehetne osztani. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül kellene postán 
vagy bankon keresztül visszautalni, ezt egy picit technikailag egyszerőbben meg lehetne 
oldani.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Be kell jönnie még egyszer. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Igen, kétszer be kell fáradnia, de azt gondolom, ez nem akkora 
fáradtság. Általában magamból indulok ki, hogy azért nem sértıdnék meg, mert azt mondják, 
gyere be, mert nem jött össze, visszaadjuk a pénzt.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Endrész Erzsébet is érintett ebben az ügyben. Aki egyetért 
azzal, hogy Endrész Erzsébet hozzászólhasson ehhez a témához, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 73/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Hozzászólási jog biztosítása 
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73/2011.(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 Endrész Erzsébetnek a 2011. évi költségvetési rendelet II. 
változatának megvitatása tárgyú elıterjesztés megtárgyalása során. 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
Endrész Erzsébet: Látom én is a dolgokat, egyetértek képviselı asszonnyal és úrral, hogy 
valami kellene, de nem falunap, hanem a közösség napja. Kimondani, hogy falunap most 
nincs, majd 2-3 évente, amikor lehetıség lesz rá. A közösségnek megadni a lehetıséget, hogy 
össze tud-e hozni valamit, tényleg közösség e. Szerintem közösségformálás szempontjából is 
jó. Nem mondhatja, hogy ez legyen, úgysem ad egyes személy óriási összeget, hanem a 
közösség együtt, valami kisebbet gondolok, egy közösségi napot. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Miért kell arra gondolni, hogy vissza kell adni, el tudjuk költeni. Jó 
az ötlete Endrész Erzsébetnek, falunapnak, mint olyannak vége, ha ismét olyan körülmények 
lesznek, akkor megrendezzük. Egy közösségi napot tartunk szerényebb keretek között.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Az elnevezés egy technikai kérdés.  
 
Szirbik Imre képviselı: Pénzgyőjtésre gondoltak? Úgy érzem és látom a fociból is, hogy 
nem igazán akarják már akkor az emberek, akik elıtte még nagyon akarják, amikor 3.000,- 
Ft-ot be kellene fizetni. A vezérszurkolók közül például senki nem volt ott, 2.990,- Ft-ba 
került a szabadszedéses disznóvágásos menü. Akkor már nem akarják, ha fizetni kell, csak ha 
ingyen van. Mindig híve lettem volna egy pörköltfızı valaminek, 10-15 bográcsban fızni. 
Nem biztos, hogy kell Dáridó, mert évek óta azt hallom, hogy mindig ugyanazt adják elı.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Javaslom, hogy most menjünk át a Rónay-kúriába, 
köszöntsük a nıklub tagjait, utána visszajövünk és folytatjuk a testületi ülést.  
Folytassuk, akkor a költségvetés tárgyalásával. A falunappal kapcsolatban elhangzottak 
ötletek, elhangzottak érvek és ellenérvek, hogy ne tartsunk, meg hogy tartsunk a 
közösségépítı ereje miatt, ha jól értettem. A nyári és az összes többi rendezvény ennek 
jegyében és az összefogás jegyében zajlik. Azt kell kitalálni, ha mégis tartanánk, hogy mi 
legyen az alapösszege, mi az, amit meg lehet oldani. Itt van körünkben Nagy Lırinc is. Mi a 
javaslata erre nagy hirtelen? Készült-e gondolati síkon, hogy lehetne ügyesen megoldani? 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Néhány gondolatébresztı kötetlen formában, és azért, mert 
már megemlítettem. Ha nagyon-nagyon alapszintre visszük, akkor fogunk egy 220 V-os 
hosszabbítót, amivel megszólaltatjuk a hangtechnikát. Ha kinti helyszínen rendezzük, ahol 
eddig volt, nyilván elégé behatárolt, hogy a környezetében lévı, valószínő hálózati 
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áramforrással fogunk rendelkezni. Ez behatárolja azt a hangtechnikát, amivel az iskola és a 
mővelıdési ház rendelkezik. Megszólal a téren, de ilyen formában kipróbálva sose volt, hogy 
mire elég, nyilván hallatszani fog. Elhangzott, hogy valamiféle emelvény, színpad, mobil 
színpad legyen. Jelenlegi tudásom szerint nincs olyan kapcsolat, ami alapján színpad akár 
kölcsön vagy bármi formájában ide kerülhetne anyagi ráfordítás nélkül. Sajnos nem vagyunk 
egyetlen más intézménnyel vagy vállalkozással sem olyan kapcsolatban, akik rendelkeznének 
színpaddal. Ahhoz, hogy olyan produkció kerüljön a színpadra, mint például a néptáncosok, 
az 6 x 6 méteres színpadot igényelne, hogy egy 10-20 fıs csoport fel tudjon azon esetleg 
lépni. Gondolatébresztı, hogy eddig a falunaphoz hozzátartozott egyfajta gasztronómia is. Az 
elıterjesztésben feltüntetett elektromos áram biztosításában az is benne van, hogy az 
önkormányzat elég elızékenyen a konyha számára is mindig biztonságos áramvételi 
lehetıséget biztosított. Ebben az esetben vagy áthárítható arra a vállalkozóra, aki lát ebben 
fantáziát vagy szintén az önkormányzat által biztosítható, de a módszer ugyanaz, hogy 
valakitıl ki kell hozni egy hosszabbítót. Jogdíj biztos, hogy lesz, bár ez nyilván nem esik abba 
a kategóriába, mint a falunapi rendezvények, de hasonló árszabása van az ingyenes, bevétel 
nélküli nagy tömegeket vonzó rendezvényeknek. Ez függ a bejelentett létszámtól, pár 10.000,- 
Ft kalkulálható erre a költségre is. Ha a költségeket nézem, szerepel Csikota József csapata is, 
mindig a megnyitásban vettek részt. Amennyiben tartja a formáját és ilyen elemeit a 
rendezvény, akkor el kell hívni és hozni ıket. Amennyiben nem és teljesen újszerő és ilyen 
nincs, akkor ilyen jellegő szállítási költségek sem merülnek fel. Már most gondolkodni kell 
vagy valamilyen formában biztosítani, mert jelenleg az iskolának és a mővelıdési háznak van 
hangtechnikája, az áll rendelkezésre, csak erre számíthatunk, ha ebben most gondolkodunk. 
Egy fontos dolog még, ha ez esti órákba nyúlóan rendezvény, a színpad megvilágításának 
kérdése is elég érdekes dolog. Erre viszont intézményileg sincs senkinek semmiféle 
berendezése, magyarán reflektorai. Felmerült, hogy amatır zenekarok. Abban biztos vagyok, 
hogy lenne 1-2-3, még akár zombori kapcsolatúak is, de azt sem tartom kizártnak, hogy ıket 
minden téren ki tudnánk hangosítani, hogy minıségibben tudjon megszólalni. Abban sem 
vagyok 100 %-ig biztos, hogy nekik van minden olyan berendezésük, amely kell egy ilyen 
fellépéshez. Több hangszer, effektek megszólaltatását, ilyen rendezvényen a hangtechnikát 
üzemeltetı biztosítja. Meg lehet oldani, csak ık is nyilván valamelyest a technikai 
lehetıségekhez alkalmazkodva léphetnének fel. Járulékos költségek: nyilván ennek a 
népszerősítése, a propagálása némi költséggel jár, a fellépı csoportoknak ásványvíz, ilyen 
apró költségek ezzel még jöhetnek. Nyilván az idıjárásnak sokkal kitettebb dologról van szó, 
mert nem beszélhetünk fedett színpadról, stb. A júliusi idıjárás, ha jó, akkor jó, ha nem, akkor 
nem annyira. Jó idıjárás esetén még árnyék sem lesz a fellépıknek, de ez már nagyon 
apróság. Gondolatébresztıként mondtam, ezek jutottak elsıre eszembe. Ettıl függetlenül úgy 
gondolom, hogy saját házunk tájáról hellyel-közzel egy egész nap összeadható valamilyen 
formában és szinten. Van annyi csoport, akik megtölthetnék ezt a napot. A színpad kérdése 
az, amire még ilyen alternatív megoldást sem látok, az rendben van, hogy hangosításra 
összerakjuk, ami van, szól, de a színpad az mindenképpen valakitıl kérve, „vagy” és itt van, 
hogy mi a „vagy”. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönjük szépen. 
 
Szirbik Imre képviselı: Erre mondtam az elıbb, hogy lehet megoldást lehetne találni, hogy 
felajánlanék egy kamion-pótkocsit, ami ponyvás, 13,6 m hosszú, túl hosszú, de túl keskeny, 
2,40 m a szélessége. Most gondolkodtam rajta, hogy ha meg lehetne toldani 6 m szélességben. 
Van annyi raklapom, össze tudnánk állítani és lefedni valamivel, kívülrıl beborítani, hogy ne 
látszódjon, hogy raklap. Szinte ingyen meg lehetne csinálni.  
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Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Raklap tetejére mit raknánk? 
 
Szirbik Imre képviselı: Bútorlapot, van is otthon és kérhetünk is, és ezt leteríteni valamivel. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Csak olyan anyaggal teríthetı le, ami tapad vagy gumi 
alapú, máskülönben táncolni nem tudnak. 
 
Szirbik Imre képviselı: Zenekarnak még a plató is elegendı lenne. Ezt csak egy 
lehetıségnek ajánlottam fel. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Döntsünk arról, hogy legyen-e 
falunap, azután döntsünk arról, hogy ha igen, szedjünk-e pénzt vagy sem. Aki egyetért azzal, 
hogy egy nagyon alacsony költségvetéső, színvonalban a korábbi évektıl szerényebb 
falunapot tartsunk, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 4 igen és 3 nem szavazattal meghozta 74/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: 2011 évi közösségi nap 
 
74/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, hogy 2011 
évben is kerüljön megrendezésre egy, az 1997 óta megtartott falunapokhoz hasonló 
rendezvény, de az ez évi szőkös költségvetési lehetıségekre tekintettel kevesebb anyagi forrás 
ráfordítása mellett, szerényebb keretek között, erre tekintettel az eddigi falunapoktól eltérı 
elnevezéssel. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A szándék az, hogy tartsunk. Mi legyen ennek a költségvetési 
forrása? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Úgy gondoltam, hogy a július 30-31. meghatározott idıpontot 
teljesen mindegy, hogy összepakoljuk-e egy napra vagy másnap a vasárnap maradjon egy 
sportos nap, ami volt idáig. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az nem igényel színpadot. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Sportnapra azt hiszem tavaly 150.000,- Ft volt megszavazva, a 
tiszteletdíjamból a sportnapot állom. 
 
Szekeres Krisztián képviselı: Szintén csatlakoznék a felajánláshoz. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A sportnaphoz? 
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Szekeres Krisztián képviselı: Például ahhoz vagy a másikhoz. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Szedjünk pénzt? Mi legyen? Ha szedünk pénzt, akkor nem 
tudunk programot mondani, nem tudunk igazán neves együtteset mondani.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Próbáljunk szponzorok felé elmenni. Mondom ezt a szponzorok 
felé, hogy csak az útvesztıbıl indulok ki, mivel azt jártuk végig valamilyen szinten. Ha 
bartell módon meghirdetjük, fent lesznek a plakátokon, tudom, hogy pici kis összegek, de 
esetleg azokat is be lehetne vonni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem vagyunk zárt ülésen, majd ott kell elıterjeszteni, de 
gyakorlatilag magára a hirdetésre költenénk 277.000,- Ft-ot. Nekünk teljesen mindegy, hogy 
önmagát hirdeti, vagy ebbıl a költségvetésbıl a programot csináljuk. Ha a bartellnek ez a 
végeredménye, hogy mi hirdetjük, ı pedig hozzájárul ehhez a rendezvényhez, ha hozzájárul, 
teljesen mindegy, akkor hirdesse magát.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Szerintem nem, mert annál sokkal többet ajánlott fel, mint amibe 
nekünk ezek a hirdetések kerültek. Ha ki kellett volna fizetni a hirdetést teljes összegében, 
mint amit kifizettünk, szerintem kategóriákkal több lett volna. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Volt egy útvesztı, azt támogatták. Mentek a szponzorok 
irányába. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Úgy volt szponzor, akik támogattak bennünket, fel lehetne sorolni 
sorban azokat, akik támogattak, adtak gépet, adták a helyet, a Rádió88 és az Árkádia Rádió 
megcsinálta a spottokat. Ha teljes összegében kellett volna kifizetni, óriási összegek jöttek 
volna ki. Arra gondoltam, hogy az OTP is támogatott bennünket, ugyanígy meg lehetne 
keresni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az OTP minden évben szokott bennünket szponzorálni a 
falunapokra, de az kisebb összeg szokott lenni. Lehet újra kérni, lehet utána menni a 
szponzoroknak, majd látjuk, mennyien jönnek össze, de ez nagyon bizonytalan. A másik, amit 
kérnék a Tisztelt Képviselı-testülettıl, hogy a költségvetés készítése kapcsán fogalmazzunk 
meg a polgármester és a jegyzı számára egy olyan feladatot, amelyben június végére szedjük 
össze azokat a lehetıségeket, ahol a költségvetésben lehet mínuszokat megtakarítani, mert 
már jelentısen túl vagyunk az éves bevételen, jelentısen túl vagyunk a pénzmaradványon, ezt 
így hosszú távon mővelni nem lehet. Úgy látom, hogy ennek a testületnek borzasztóan fontos 
a falunap az, hogy az összes többi mögött milyen feladatok, milyen munka, milyen 
ellátórendszer kapcsolódik, ahová emberek kapcsolódnak, ahol állásokról beszélünk, ahol 
gyerekeket nevelünk, ahol bölcsıdéseket gondozunk, az annyira nem. Úgy látom, hogy itt 
most a falunap egy kiemelt. Rendben van, kiemelt, partner vagyok, ezután amit mondanak, 
végre fogom hajtani, mert ez a dolgom. Le fogják írni határozatban, itt a jegyzı és a 
polgármester, meg fogjuk csinálni, de azt is kérem, hogy tessék nekünk feladatul adni, hogy a 
lehetséges pénzügyi megtakarításokat nagyon keményen az intézményrendszerekben nézzük 
végig és hozzuk meg a döntéseket. Tisztelt Képviselı-testület! Ennek a testületnek nemcsak 
az a dolga, hogy osztogasson, ennek a képviselı-testületnek az is a dolga, hogy felelısen 
gazdálkodjon és legyen szíves azt tudomásul venni, hogy ebben a rendszerben egy óriási 
szolgáltató rendszer van. Az alapfeladatokat az önkormányzati törvénybıl és egyéb 
törvényekbıl adódóan meg kell csinálni. Túl vagyunk 4 millió Ft-tal most jelen pillanatban és 
csináljuk hozzá a többi hiányt. Hozni fogom, hogy hol lehet csökkenteni és borzasztó 
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keményen végre is fogjuk hajtani, mert akkor felelıs ez a Tisztelt Képviselı-testület, hogy ha 
ezekben is lép és hajlandó lépni. Nemcsak abban partner és nemcsak abban élenjáró, hogy 
falunapokat rendezzünk. Ezt megcsinálják, kiadják feladatnak, végigcsinálom egyiket is, 
másikat is. Azért nagyon furcsa, hogy itt ma kifejezetten a fıszempont a falunapok és ez a 
legfontosabb. Sajnálom, hogy a türelmemnek vége szakadt ma délutánra. Elmondtam azt, ami 
ennek a költségvetésnek a kapcsán felelıs vezetıként és ennek a testületnek a vezetıjeként el 
kell mondanom. Gondolkozzanak, jegyzetelek, szavazunk és végrehajtom. Kérek egy 
határozatot arról, hogy a költségvetésben foglalt nehéz és többletköltségeket igénylı 
feladatokat az egész intézményrendszerben, a bért, a létszámkeretet, a feladatok ellátásának 
szükségességét nézzük meg, és június 30-ára kerüljön ide a képviselı-testület asztalára. 
Dolgozzon rajta a pénzügy, a jegyzı és a polgármester.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Pontosan azért beszélgettünk errıl ennyit, mert nem errıl van 
szó. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Amit elmondott Nagy Lırinc, legalább 1 millió Ft, akkor 
még nincs is benne semmi program, ott van 277.000,- Ft-ért, hogy hirdessünk. Errıl 
beszélünk, és már mínuszokban vagyunk. Nem azért, hogy én annyira nem akarom ezt a 
falunapot, de az biztos, hogy az utolsó fillérig nekünk kell végrehajtani és végigcsinálni. 
Azért azt is látni kell, hogy ez nem egy örömmenet, örömmámor, ez egy kemény munka, amit 
a mindennapokban végzünk a munkatársaimmal. Úgy gondolom, hogy tudtunk még jól 
dolgozni. Mi a legfontosabb? A falunapok és lesz valami semmi. Dolgozunk azért, hogy a 
jövı évben meg legyen tartva egy színvonalas rendezvény az IPA-pályázat kapcsán. Volt egy 
döntés Dr. Mihály Zoltán kérelme alapján, azt még be kellene építeni, de most akkor még 
falunapok. Egyszerően számomra ez döbbenet. Nem a kiadások csökkentésében gondolkodik 
a Tisztelt Képviselı-testület, abban gondolkodik, hogyan növelje a kiadásokat. Hozzuk meg 
azt a döntést, hogy végig kell nézni minden tételt, ami egyébként is logikus, mert hosszú 
távon ez a rendszer ebben a formában, ebben a szerkezeti rendben nem tartható fent. Végig 
kell gondolni és nem csak a pozitív döntéseket, hanem a negatívokat is ennek a testületnek, 
meg kell hozni a döntéseket, sajnos nem lehet tovább elodázni. A jövı év még nehezebb lesz.  
 
Szirbik Imre képviselı: Ameddig idıben vagyunk, már pedig itt nagyon idıben vagyunk, az 
eladósodást meg kell elızni, ne menjünk abba az irányba el. Gondolja ezt át mindenki 
felelısségteljesen. Vizsgáljuk át hol, mit lehet. Ha fociból kell, akkor a focit töröljük el, ha 
másutt lehet ilyen dolgokat megfaragni, csak ne keveredjünk olyan helyzetbe, amibıl nem 
tudunk visszafordulni.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Megértem, amit polgármester asszony mond. A másik, hogy úgy 
érzem, hogy ezért a testületért a saját erımmel, energiámmal nagyon sok mindent 
megcsinálok, és nem gondolom, hogy hülyeséget csinálunk vagy hülyeséget beszélünk. Az a 
lényege ennek a falunapnak és az összes többi dolognak, hogy ebbe a közösségépítésbe igen 
is tegyünk bele. Tudom, hogy rengeteg feladat van, és nagyon tiszteletben tartom, ez óriási 
munka, amit végeznek, de most csak arról beszéltünk, hogy tartsunk meg egy olyan falunapot, 
amire fel is ajánlottunk egy pici részt. Nem muszáj ide nagy színpadot tenni, nem muszáj ide 
sok mindent tenni. Azt, hogy mi nem felelısen gondolkodunk visszautasítom, mert nem 
hiszem, hogy erre mentünk el. Igen is próbálja mindenki csinálni, amit csinál, nekünk ez a 
véleményünk, hogy megpróbáljuk megcsinálni és megszervezni. Úgy gondolom, mindig 
odatettem magam a szervezési részére, lehet, hogy kevés ezután még többet fogok megtenni, 
ha errıl van szó, de ezt fontosnak tartom. Polgármester asszony meg ezt tartsa tiszteletben, 
hogy ezt mi fontosnak tartjuk és szeretnénk csinálni.  
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Szegvári Ernıné polgármester: Abszolút elfogadom a közösségépítést, azt hiszem, ebben 
partner voltam. Itt vannak a kiszombori rendezvények, ez a rendezvénysorozat errıl is szól. 
Hogy a közösséget mi építi? A kenyér és a cirkuszi játékok, sajnos már kenyeret nem tudunk 
adni, a cirkuszi játékok, úgy látom, hogy felvonulnak. Bocsánat, hogy ezt a hasonlatot hozom, 
ez is benne van. A másik, hogy nem fogunk tudni megfelelni a kiszomboriaknak, mert nem 
ehhez vannak szokva. Kaptunk a tavalyi miatt is hideget is, meleget is. Most is azt mondom, 
hogy a felelıs gazdálkodás és a felelıs gondolkodás az nem kiadásnövelésekkel járó 
feladvány. Most is hiszem, szerintem, ne bánkódjon meg rajta, nem is fogják fel, hogy mivel 
jár ez. Most is azt mondom, hogy súlyozni kell, ez egy nagy ellátórendszer. Teljesen másként 
nézzük ezt a helyzetet. Egy nagy ellátórendszerként, egy mőködı szervezetként, egységként, 
szolgáltató szervezetként tekintek erre az önkormányzatra. Számomra 87-szer fontosabb a 
temetkezéstıl kezdve a közterületekig sok minden, az emberek megélhetése a segélyen, a 
közmunka programon át és az összes többi, mert ennek minden súlyát ennyi év után nagyon 
látom és nagyon érzem. Hozzám jön be az ügyfél, mikor nincs kenyere, meg nincs ez és nincs 
az. Nagyon látom ezeket a dolgokat. Ezt egy ellátószervezetként fogom fel, amit sajnos a 
lakosok sem. A lakosok is másként gondolkodnak. Soha nem jut eszébe, hogy ez az iskola 
ennek az önkormányzatnak az iskolája, nem kapcsolja össze. Nem kapcsolja az óvodát sem, 
foglalkozik a Börcsöknével meg az óvónıkkel, de az eszébe sem jut, hogy ennek a 
mőködtetése, az egésznek a finanszírozása ennek a testületnek a felelıssége. Nagyon szép 
gondolatok ezek, csak arra kérném a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a helyes arányokat 
próbáljuk megtalálni, és ahogy most elindult ez a folyamat egy szőkülı gazdasági helyzetben, 
azt látom, hogy az arányok megfordultak. Fontosabb lett a közösségépítés, a programok, az, 
amit fújunk bele a kürtbe, holott nem ez a lényeg, nem ez a kihívás. A kihívás ott van, hogy 
tudunk bért fizetni, még nem volt problémánk, még ki tudjuk fizetni a gáz- és villanyszámlát, 
de nekünk abba az irányba kell haladnunk, hogy ezt a továbbiakban is meg tudjuk tenni. Hány 
hír szól arról, hogy nem tud áramszámlát fizetni, bezárja az iskoláját. Nem gondolkodunk 
egyformán. Teljesen más szemléletben gondolkodom az önkormányzatról kezdetektıl. 
Képviselı úr egy teljesen más szemléletben gondolkodik róla, a közösség, ami nagyon fontos, 
de nem biztos, hogy nagy falunapok azok, amik ezt meg tudják alapozni. Amik elkezdıdtek: 
június 24.-e, a húsvétoló, a gyereknap, lehet, hogy ezt nem egy nagy falunapban kell 
összerakni, hanem sok apró kicsiben, mert megtalálja a gyerekes a gyereknapon, megtalálják 
a húsvétolón, a június 24.-én. Nem nagy falunapok, hanem sok kisebb rendezvény irányába 
kellene elmozdulni. Akkor nincs olyan nagy kontraszt, mert most az is a baj, hogy a kontraszt 
ott lesz. 1997-tıl kezdve nagyon jó falunapokat csináltunk, aminek a költségvetése 4 millió és 
a fölött volt. Most mit tudunk felmutatni? Amit Nagy Lırinc felsorolt 500.000,- Ft-nyi és 
akkor mit csináltunk még? Semmit. Ha azt nézzük, 1,5 millió Ft alatt nem igazán lehet 
mőködıképes.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Azért gondolkodtam személy szerint falunapban, mert az 
elmúlt két alkalommal elindult egy ilyen irányvonal, hogy akkor mégis valamit próbálhatunk. 
Az elıbb született egy határozat, de ha az elıbbieket még a határozathozatal elıtt elmondja 
polgármester asszony, hogy ez a koncepció, akkor azt hiszem, sem Balázs Zoltán, sem én nem 
vagyok olyan ember, hogy ezt esetleg nem tudnám megérteni vagy elfogadni és lehet más 
megfontolás alapján, döntöttünk volna. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Csináljuk, volt egy döntés.   
 
Balázs Zoltán képviselı: Ezelıtt, amit polgármester asszony elmondott, úgy érzem, hogy 
tisztában voltam addig is azzal, hogy rengeteg pénz hiányzik. Mégis azt mondtam, hogy azért 
legyen valamilyen szintő falunap, mert úgy gondolom, hogy ezt meg kell valahogy csinálni. A 
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másik az, hogy csak azért mondtam példának az útvesztıt, nem akarom rá sarkosítani a 
dolgot, de ez a Kiss Mária Hortensia Honismereti Körnek az adományokból több 100.000,- 
Ft-os bevételt jelentett. A Kör azt a pénzt erre a falura költi, nem másra. 20-30 ember igen 
komoly munkát végez ebben a kis szögletében, ez nem egy nagy ellátórendszer, mi a 
munkánk mellett odatesszük magunkat, nagyon komolyan. Ezt így gondoltuk, hogy lehet 
csinálni, összefogni, meg lehet sok mindent oldani, de ha csak mindig azt nézzük, hogy ebbe 
csak óriási pénzekkel lehet valamit elindítani, akkor tényleg szemléletkülönbség van. Úgy 
gondolom, hogy nem pontosan ez a lényege, hogy most nagy pénzt tegyünk bele. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Más a helyzet. Az útvesztıhöz kapnak adományokat. A 
falunap esetén nincs ilyen. Most nem egy olyan rendezvényrıl beszélünk, hogy aki eljön, egy 
dobozba bedobhatja az adományát. Ez logikus, hogy ebbıl be tud jönni pénz. Most 
akármerrıl nézzük, pénzt szerezni csak szponzoroktól tudunk. Kik tudnak bennünket 
szponzorálni? Volt javaslat, hogy szedjünk a lakosságtól. Az is evidencia és köszönjük, hogy 
a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör visszaforgatja a falusi rendezvényekre, ezt látjuk, ez 
jön vissza. Ezt senki nem kifogásolja, sıt köszönet érte.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Most visszakaptuk erısen a labdát, hogy felelısség nélküli 
döntést hozunk, akkor, amikor volt egy ilyen irányvonal, hogy mégis gondolkodhatunk benne. 
Ha azt tárgyaltuk és elfogadtuk volna, hogy olyan szők az év, hogy ne legyen, akkor nyilván 
megértettük volna. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nem tudom, nem mondtuk? Nem hangzott ma el korábban?  
 
Gazsi Gábor képviselı: Krisztiánnak igaza van, mert mindig azt sugallta az elıterjesztés, 
hogy Nagy Lırinc dolgozik a falunapon, szedi össze a dolgokat. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt, hogy elıkészítünk valamit, az, hogy Nagy Lırinc 
dolgozik, neki az a dolga, hogy dolgozzon.  
 
Gazsi Gábor képviselı: Úgy látom, és úgy érzem, hogy sajnos rosszul döntöttem.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt meg kell csinálni, volt egy döntés, ezt most már végig 
kell csinálni. 
 
Bacsa György alpolgármester: Azt vegyük már tudomásul, ha született egy döntés, akkor ne 
magyarázzuk meg. Mindenki szavazott, úgy ahogy szavazott, lett egy határozat, akkor vegyük 
úgy, hogy az megvan. Így nem fogunk elıre haladni. Önmagában az ember eldöntheti, hogy 
nem jól raktam fel a kezemet, de menjünk tovább.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Volt egy vélemény a szavazás után, polgármester asszony elmondta 
a véleményét, most nehogy már ne reflektálhassak.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: De lehet. Lehet, nem volt elég érthetı, amit elmondtunk, 
mert szerintem folyamatosan az hangzott el, hogy a délelıtti döntések alapján 4 millió Ft 
mínusz van. Ezt elmondtuk, nehogy azt mondják, hogy ezt senki nem hallotta meg azért, mert 
Nagy Lırinc elıkészíti az anyagokat. Nem hiszem, hogy a falunapok irányába gördítettem 
volna a dolgokat. Azt látom, hogy vannak problémák, azt is elmondom, azt is érzékelem és 
ezt tényleg vegye mindenki tudomásul, hogy ez a szerkezeti rend nem fogja elbírni. Most 
kijelentem és ezt vegyék nagyon komolyan, ez abszolút ki van részemrıl fejezve, falunap 
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nélkül vagy falunappal is, végig kell gondolni és tényleg meg kell hozni azt a döntést, hogy 
ebben az évben megszorító intézkedéseket kell hozni az intézmények irányába. Adják meg 
feladatul, hogy ezt készítsük elı.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Teljesen mindegy, hogy lesz falunap vagy nem lesz falunap. 
Megszavazom, csináljuk.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy megszorító intézkedéseket 
dolgozzunk ki június 30-ig a jegyzıvel, a pénzügyi vezetıvel és ezt hozzuk a testület elé, mert 
ez a rendszer nem fenntartható, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 75/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Intézkedési terv a 2011 évi önkormányzati költségvetés kiadási oldalának csökkentése 
érdekében 
 
75/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Szegvári Ernıné 
polgármestert, hogy – a jegyzı és a Közgazdasági Csoport vezetıjének közremőködésével – 
dolgozzon ki intézkedési tervet a 2011 évi önkormányzati költségvetés kiadási oldalának 
csökkentése érdekében és a „megszorító” intézkedésekkel kapcsolatos javaslatait terjessze a 
Képviselı-testület elé 2011. június 30. napjáig. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Van egy döntés, falunapok irányába menni fogunk. Most már 
csak azt kell eldönteni, hogy milyen módon. Javasolja-e a testület azt, hogy szedjünk pénzt? 
Mi a vélemény errıl? Ráadásul oly módon, hogy egy nagyon szerény falunap lesz.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Erre mondtam, hogy közösségi nap és azt gondolom, 
hogy mindenki tisztában van vele, hogy ez olyan keretekben és olyan módon nem lehet. Azt is 
elmondtam, hogy itt van egy csomó olyan rendezvény, ami így is, úgy is megvalósul. 
Nyilván, akkor valamelyikhez kellene csatlakozni vagy odacsoportosítani. Azt hiszem, azt az 
értéket, amit már felhalmozott ez a település, ami van, a mögé esetleg új tartalmakat lehetne 
tenni. A véleményem az, hogy a legügyesebben a legkevesebb költséggel az itt élık 
ügyességét kamatoztathatjuk. A szándékom ebben maximálisan ennyi volt. Vannak értékek 
ebben a településben, vannak emberek, akik meg tudták eddig is mutatni magukat és meg is 
fogják biztos. Nyilván más keretekben, erre mondtam, ha nem falunapban gondolkodunk, 
hanem ilyen rendezvényben, amit eddig is csináltunk, az egyiket kinevezzük, az is a miénk. 
Ilyen téren ezt most is magaménak gondolom, ezt fontos erısíteni, hogy a kiszomboriaknak 
van ez vagy az a program, ezt összefőzni fesztiválnak vagy valaminek, szerintem, ennek van 
létjogosultsága. A falunapot úgy gondolom, hogy nem lehet megtartani, mert nincs rá 
finanszírozás, de biztos lesznek emberek, akik hiányolják, ha nem jövünk össze. Valamelyik 
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program köré kell jobban csoportosulni, az nem mindig pénz kérdése. Tudom, hogy kell 
hozzá valamennyi.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Most csak kineveztük a július 30-31.-ét. Akkor most nem oda 
kellene valamit pakolni?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Át lehet oda valamit csoportosítani a meglévıkbıl. 
 
Szirbik Imre képviselı: Nem is lehet összetéveszteni a falunappal, mert teljesen más 
idıpontban van. Meghirdethetjük, hogy falunap nem lesz a nehézségek miatt, hanem valami, 
ha már úgy döntöttünk, valami közösségi nap.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Mi napunk. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nagy Lırincnek össze kell pakolni valahol valamit, hogy 
akkor mi legyen. Szirbik Imre javasolta, legyen fızés. Az is nagyon jó ötlet, de a fızésnél úgy 
szokták adni a húst. Ha nem Ft-ban gondolkodunk, hanem húsban, azt is meg kell vennünk.  
 
Szekeres Krisztián képviselı: Tudok felajánlani valamennyi húst, normális mennyiségő 
szárnyas húst. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Akárhogy is nézzük, sok összegyőlhet ebbıl még, ha 
vannak felajánlások is húsra, csak a helyet, meg szervezési keretet kell adni hozzá. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Ha mindenki azt fız, amit akar? Megversenyeztetni, 
hogy ki mit tud a legügyesebben, akkor már nekünk nem kerül pénzbe, de van egy zsőri, aki 
megnézi, hogy ki fızte a legfinomabbat. Meg lehet fordítani, ugyanaz az eredménye.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Most már lesz, akkor össze kell győjteni ezeket a dolgokat. Nem 
kell lefixálni zenekart sem, jóformán semmit. 
 
Dr. Kárpáti Tibor jegyzı: Pénzügyi fedezetet nem kell rá megszavazni? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Nem kell rá pénzügyi fedezetet megszavazni. Az lesz, amit 
kitalálunk pénz nélkül. Lekötés nem kell, lesz két hangfal. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Azt nem vállalom, hogy elektromos biztosítás nélkül 
rendezzük meg. A 220 V nem játék, annyira az ember nem lehet szegény, hogyha valakit oda 
kihív, akkor annak az életét veszélyeztesse. A biztonságot nem fogjuk alárendelni.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Annak a költségét úgy gondolom, biztosítani kellene, 
mert a biztonság az elsı. Nem hiszem, hogy nagyságrendileg akkora költség lenne.  
 
Bacsa György alpolgármester: 40.000,- Ft körül van, azt hiszem. 
 
Nagy Lırinc mővelıdésszervezı: Az itt lévı költségeknek a felét kell venni, lehet még 
alacsonyabb is lenne az összeg, mert alacsonyabb amper teljesítmény kell. Egy DÉMÁSZ 
lekötés ettıl függetlenül munkadíjas, 32.000,- Ft, az elektromos szekrény kiépítésének 
költsége felezıdik meg. A fogyasztás költsége is nyilván sokkal kisebb lesz. A 32.000,- Ft 
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biztos, hogyha nem emel árat a lekötésre, egy elektromos szekrény telepítése földeléssel, az 
szerintem kevesebb, fele ennek a 132.000,- Ft-nak. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ezt ki kell dolgozni. Most az a javaslatom, hogy térjünk 
vissza a költségvetésre. Döntöttünk ebben a közösségi napban, ami nem falunap. Volt még 
hiányunk 3 millió Ft az étkeztetésnél, meg kell csinálni a kerékpártárolót, ettıl nem tudunk 
ellépni, gyalogátkelıhely tervezési költsége 500.000,- Ft és még gondolatébresztı, egy fontos 
kérdés, hogy az ifjúsági önkormányzat kérdésével mit csináljunk, ifjúsági referensre 
gondolok, aki egybefőzhetné, különben nincs értelme.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Meg kell kérdezni, hogy tényleg akarják-e. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Összehívjuk ıket márciusban. Próbáljunk költségvetési 
keretszámot adni, vagy mi legyen, de már kincstárjegy értékesítés irányában vagyunk. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ebbıl az egészbıl nem lesz semmi. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Ha Prónai Éva ezt elkezdené, lehet, lenne belıle valami. 
 
Balázs Zoltán képviselı: Ennyi kiadás mellett csak ingyen.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Úgy gondolom, ingyen nem fogja csinálni. Akkor nem 
tervezünk be rá költséget. Egyébként, akkor tényleg nem lesz belıle semmi. Hiányunk 3 
millió Ft az étkeztetésnél, 460.000,- Ft a kerékpártároló költsége, 500.000,- Ft a 
gyalogátkelıhely tervezési költsége és a bevételbıl 300.000,- Ft mínusz várható. Volt még két 
elıterjesztés, amibıl nincs semmi betervezve a költségvetésbe, az egyik a belépıs koncert, a 
másik a hirdetés.  
 
 
- Falunapi rendezvény alapköltségei 
Elıadók: Szegvári Ernıné     Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 27. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Falunapi rendezvény alapköltségeirıl most nem tudunk 
dönteni. Most beszéltük meg, hogy ezt át kell dolgozni, ezek az alapköltségek már nem jók. A 
falunapi alaköltségekrıl és az elhangzott javaslatokról Nagy Lırinc a márciusi ülésre 
elıterjesztést készít. Aki egyetért azzal, hogy a falunapi rendezvény alapköltségeit ebben a 
formában ne hagyjuk jóvá, valamint új költségvetést készítsen Nagy Lırinc az elhangzottak 
alapján, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 76/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Falunapi rendezvény alapköltségei 
 
76/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a falunapi 
rendezvény alapköltségei tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 74/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozatában foglaltakra figyelemmel a rendezvény alapköltségeit az elıterjesztésnek 
megfelelıen nem hagyja jóvá, mivel az ez évi szőkös költségvetési lehetıségekre tekintettel 
kevesebb anyagi forrás ráfordítása mellett, szerényebb keretek között kívánja azt 
megszervezni. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Nagy Lırinc 
mővelıdésszervezıt a rendezvény alapköltségeinek átdolgozására. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Irattár 
 
 
- „Kiszombori Nyári Fesztivál” programjainak bıvítése 
Elıadó: Balázs Zoltán 
    képviselı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 28. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı a programbıvítés.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Ez az a koncert, amirıl beszéltünk, ezt tudtuk összehozni, rengeteg 
telefon, e-mail eredménye. Hatalmas rizikót kellene vállalni ahhoz, hogy élı koncert legyen. 
Azért javasoltuk ezt a három zenekart, nem azért, hogy ezt kell meghívni, csak most jelen 
pillanatban talán ez a három zenekar az, amelyik idehozna akár 1000 nézıt is. Benne van az 
is, hogy akár 2000 ember is eljön, akkor rögtön van 2 millió Ft haszon, ha nem, akkor még 
ráfizetéses is lehet. Nem vállal senki rizikót, nyilván mi se fogjuk vállalni. Egyedül a Kárpátia 
vállalt be mindent az útvesztı miatt. Körbejártuk, ennyit tudtunk kihozni, nem vagyunk 
koncertszervezık.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Nagy a rizikó. Ha pénzessé tesszük, 800 embernek kellene 
befizetni ahhoz, hogy ez 0 Ft-os legyen. Ha nem fizeti be csak 100 fı, attól függetlenül meg 
kell csinálnunk a rendezvényt, akkor gyakorlatilag be sem engedhetjük a zomboriakat ingyen, 
mert nem úgy hirdettük meg. Ez még nagyobb veszteség, mint amikor megszervezünk 
valamit ingyenesre. Ebben nagy a rizikó. Azt sem tudom, hogy mennyire ismertek ezek a 
zenekarok.  
 
Balázs Zoltán képviselı: Jelen pillanatban a 14 évtıl 21-22 éves korosztályig nagyon 
ismertek. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: 2.500,- Ft-ért mennyien jönnének el? Mik a koncertárak 
egyébként? 
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Balázs Zoltán képviselı: Azt is megkérdeztem. Tavaly a Kárpátia 2.200,- Ft volt, attól függ, 
hogyha csatlakozik egy nagy szponzor, az csökkenti a jegyárat. Általában 2.000 és 3.000,- Ft 
között vannak a jegyek egy ilyen típusú koncertre. Budapesten 6-7-8.000,- Ft-osak a 
koncertjegyek.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Javaslat?  
 
Gazsi Gábor képviselı: Ez azt jelentené, hogy egymás után lépnek fel? 
 
Balázs Zoltán képviselı: Egymás után lépnek fel, kb. 3-4 órahosszas koncert. A harmadik 
fellépı élıkoncertet adna, a többiek is adnak élı vagy fél playback koncertet, csak az még 
300-400.000,- Ft-tal több lenne. Azért tettük bele a fél playbackes produkciót, hogy 
valamihez viszonyítsuk.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy tartsuk meg ezt a rendezvényt, 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 7 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki azzal ért egyet, hogy ne tartsuk meg ezt a rendezvényt, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 77/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Kiszombori Nyári Fesztivál” programjainak bıvítése 
 
77/2011.(II. 22.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a „Kiszombori 
Nyári Fesztivál” programjainak bıvítése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Kiszombori Nyári 
Fesztivál” programjait belépıdíjas koncertekkel nem kívánja kibıvíteni. 
 
A határozatról értesül: 

- Balázs Zoltán képviselı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
/Szekeres Krisztián képviselı távozott, így a testület 6 fıvel folytatja munkáját./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a „Kiszombori Nyári Fesztivál” 
programsorozat népszerősítésének támogatása tárgyú elıterjesztést zárt ülés keretében 
tárgyaljuk, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 78/2011. számú határozatát. 
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Tárgy: Zárt ülés elrendelése 
 
78/2011.(II. 22.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Kiszombori Nyári 
Fesztivál” programsorozat népszerősítésének támogatása tárgyú elıterjesztést – a Makói 
Mozaik (6900 Makó József Attila u. 4.) és üzleti partnerei üzleti érdekeire tekintettel - zárt 
ülésen kívánja tárgyalni, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § 
(4) bekezdés b) pontja, valamint a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 22/2007.(X. 31.) KKÖT. rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést rendel 
el.  
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat zárt ülés keretében. 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester                   jegyzı 
 


