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Jegyzőkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 24. 
napján 9.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernőné polgármester, Szirbik Imre alpolgármester, Balázs Zoltán 
képviselő, Börcsökné Balázs Márta képviselő, Szekeres Krisztián képviselő, Gazsi Gábor 
képviselő, Tóth András képviselő. 
 
Összesen: 7 fő. 
 
Tanácskozási joggal, valamint meghívottként részt vett: Dr. Kárpáti Tibor jegyző, Dr. 
Lakatos-Tóth Andor járási hivatalvezető-helyettes, Kohut Amália KSZGYI intézményvezető, 
Babarné Börcsök Viktória családsegítő, Pópityné Hegyes Szilvia bölcsődevezető, Kozserán 
Krisztina közgazdasági csoportvezető, Pipis Gábor pályázati referens.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, jegyző urat, 
munkatársaimat és meghívott vendégeinket. A mai ülés ebben a ciklusban az utolsó testületi 
ülés. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes létszámban jelen van. Az ülést 
megnyitom. Javaslom a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. Van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, más javaslata? Nincs. Aki egyetért a napirend elfogadásával, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 133/2019. határozatát.  
 
Tárgy:  Napirend elfogadása 
 
133/2019. (IX. 24.) KNÖT.  
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 24-i soros 
nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1. Polgármesteri jelentés. 
2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
3. Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatalának a településen 
végzett tevékenységéről. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Megérkezett dr. Lakatos-Tóth Andor járási hivatalvezető-
helyettes, ezért javaslom, hogy a 3. napirendi ponttal folytassuk a testületi ülést.  
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3. Napirend. 
Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatalának a településen 
végzett tevékenységéről. 

Előadók: Szegvári Ernőné     Dr. Lakatos-Tóth Andor 
polgármester   járási hivatalvezető-helyettes 

 
Szegvári Ernőné polgármester: Köszöntöm Dr. Lakatos-Tóth Andor járási hivatalvezető-
helyettes urat körünkben. Nem kaptunk írásos anyagot, arról beszéltünk, hogy majd szóban 
kapunk tájékoztatást. A munkaügyi központ már adott nekünk anyagot, voltak is nálunk és 
beszámoltak, ezért az ezen kívüli feladatokkal kapcsolatban szeretnénk kérni tájékoztatást. 
Átadom a szót hivatalvezető-helyettes úrnak.  
 
Dr. Lakatos-Tóth Andor hivatalvezető-helyettes: Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagy 
tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet, és köszönöm, hogy tájékoztathatom Önöket arról, 
hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala milyen tevékenységet végzett 
a makói járásban, és azon belül elsősorban igyekszem majd Kiszombor település 
vonatkozásában néhány adatot, illetve tendenciát mondani. A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal nagyon fontosnak tartja, hogy időszakonként a települések képviselő-testületei 
előtt tudjon tájékoztatást nyújtani arról a tevékenységről, amit a megyében, illetve a járásban 
végeznek a szervezeti egységei. Attól függetlenül, hogy a Kormányhivatalnak nincs ilyen 
beszámolási kötelezettsége a képviselő-testületek felé, azt gondolom, hogy tekintettel arra, 
hogy az önkormányzatnak, és a Kormányhivatalnak is az az elsődleges feladata, hogy a 
település lakosságát szolgálja, fontos, hogy jól együttműködjünk ennek a feladatnak a 
végrehajtásában. Ha jól emlékszem, akkor a tavalyi év során már volt ilyen beszámoló, és én 
igyekeztem ezt a tájékoztatót úgy végigvinni, hogy ne ismételjem magamat, illetve amit 
foglalkoztatási osztályvezető úr a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatban elmondott, nem 
szeretném elismételni. Neki volt lehetősége ezt részletesen kifejteni, azt gondolom, hogy fontos 
információkat tudott elmondani, talán az egyik legfontosabb területről, ami az önkormányzatot 
is érinti. Éppen a napokban beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne kezelni azt a 
munkaerőhiányt, ami az önkormányzatokat is érinti, milyen megoldási javaslatok vannak. 
Bízom benne, hogy rövidesen lesznek majd arra megoldási kísérletek, hogy ezt a 
közfoglalkoztatásból is elvándorlók ügyét milyen módon tudja esetlegesen az állam egy 
másfajta foglalkoztatási forma keretében pótolni. De a foglalkoztatásról most nem beszélnék. 
A Kormányhivatal Makói Járási Hivatalának szervezeti egységében annyi változásról tudok 
beszámolni a tavalyi évhez képest, hogy továbbra is 3 épületben végezzük a tevékenységünket, 
és a 3 épületből talán az utolsó a Polgármesteri Hivatal épülete volt, ahol voltak még olyan 
helyiségek, amelyekben felújítást még nem tudtunk eszközölni, de 2019. elején ez is 
megtörtént. Tehát a hivatalvezetés, illetve a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály irodái 
is felújításra kerültek, nyilván a lehetőségekhez képest, hiszen egy védett műemlék épületről 
van szó, amit nem lehet azért teljesen korszerűvé alakítani, de nagyon szép felújítást 
eszközöltünk, és így már gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy mind a Kormányablak Osztály, 
mind a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály irodái felújításra kerültek, a Deák F. utcai 
épület már korábban felújításra került, és a Földhivatali Osztály is, erről beszéltem a tavalyi év 
során, átköltözött a Hollósy Kornélia utca 2/A. szám alatti épületbe, ahova eredetileg a Járási 
Hivatalt tervezték elhelyezni 2013-ban. Az épületnek most a második emeletét használjuk. A 
szervezeti változások szerencsére az elmúlt időszakban a Makói Járási Hivatal szervezeti 
egységét megkímélték, így továbbra is 4 osztály végzi a tevékenységet, a Hatósági, Gyámügyi 
és Igazságügyi Osztály, a Kormányablak Osztály, a Földhivatali Osztály és a Foglalkoztatási 
Osztály, illetve a Deák F. u. 6. szám alatti épületben kerültek elhelyezésre azok a szervezeti 
egységek is, amelyek a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalhoz tartoznak, ezek a 
Népegészségügyi Osztály, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 
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valamint a Növény- és Talajvédelmi Osztály. Így továbbra is 75 fővel végezzük a 
tevékenységünket. Az ügyfélforgalom gyakorlatilag a tavalyi évhez viszonyítva is nőtt, a 
Kormányablak látogatottsága a 2018. év végére 63.102 fő volt összesen. Igazából a mi 
ügyfélfogadásunk 3 lábon áll. Nem csak a Kormányablakban, illetve a Foglalkoztatási 
Osztályon és a Földhivatali Osztályon végezzük ezt a tevékenységet, hanem a települési 
ügysegédeink is igyekeznek eljutni, és most egyelőre azt jelenthetem, mondjuk így, hogy még 
minden héten el tudunk jutni minden egyes településre, meghatározott időre, az ügyfeleket a 
saját településükön kiszolgálni. Kiszomboron ez változott, és szerdai napon 8.00 órától 11.30 
óráig végezzük itt ezt a tevékenységet. Ha megnézzük, hogy erre van-e igény, mert ennek a 
létjogosultságát folyamatosan kell vizsgálni, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag az előző évhez 
képest 10 %-os növekedés van abban a tekintetben, hogy mennyien jönnek el a települési 
ügysegédhez. Én ebben is kérném az együttműködést az önkormányzattal, hogy amikor már azt 
látjuk, és nyilván Önök könnyebben fogják innen látni, hogy kevés az az idő, amit itt van a 
települési ügysegéd, vagy esetleg más időpontban hasznosabban tudna itt lenni, akkor ebben 
működjünk együtt, mert nyilvánvalóan nekünk is az a célunk, hogy akkor legyünk itt, amikor a 
település lakosságának is megfelel az időpont, hogy minél jobban ki tudjuk őket szolgálni. 
Hiszen azok az ügyek, amiket itt elintézünk, nem fognak a Kormányablakban összpontosulni, 
és ezzel talán tudjuk tehermentesíteni a kollégákat a Kormányablakban is. Azt tudom most 
elmondani, hogy a Kormányablakban az ügyfélforgalom növekedése mellett a feladatok is 
bővültek. Eddig a nyugdíj- és egészségbiztosítási ügyek mindig csütörtökönként csoportosultak 
össze a makói Kormányablakban, akkor jöttek a hódmezővásárhelyi kollégák kisegíteni, és a 
közel 100 fős ügyfélforgalmat intézni. 2 hónap óta gyakorlatilag a mi kormányablakos 
kollégáink végzik ezt a tevékenységet is, és ezért igyekszünk úgy alakítani a dolgot, hogy 
hétfőtől péntekig szétosztódjon ez az ügyfélforgalom. De azért még mindig az van az ügyfelek 
tudatában, hogy csütörtökön kell jönni, és ez plusz 100 főt jelent. Nem mondok el nagy titkot, 
van olyan napunk, amikor 500 fő ügyfél van bent a Kormányablakban. Tehát brutális forgalmat 
bonyolítanak le a kollégák, és azért napi 100 fő ügyfél nagyon nagy teher, ezért besegítenek a 
hatósági ügyintéző kollégák is a Kormányablakba, hogy ezt az ügyfélforgalmat kezelni tudjuk. 
Meglátjuk, hogy milyen irányba fog haladni ez a megoldás. Egyelőre azt mondhatom, hogy 
gyakorlatilag az valósult meg, hogy még több feladatot kaptak a Kormányablakban dolgozó 
kollégák, ezért mindenképpen szükség lesz majd segítségre. A harmadik lába ennek az 
ügyfélszolgálatnak, a mobil kormányablak busz. A Csongrád Megyei Kormányhivatalnak 1 db 
ilyen mobil kormányablak busza van, de igyekszünk minden évben minden egyes településre 
eljutni a makói járásban. Kiszomboron 2018. július 12-én, csütörtökön voltunk 9.00 órától 
15.00 óráig, és 27 fő vette igénybe a busz szolgáltatásait, 2019-ben június 20-án, szintén 
csütörtökön jöttünk, és szintén 9.00 órától 15.00 óráig voltak itt a kollégák, és pontosan 
ugyanannyi, 27 fő ügyfél volt, de az a változás történt, hogy most a 27 fő ügyfél esetében sokkal 
több volt a konkrét ügyintézés, amikor nem csak tájékoztatást kértek. Tehát gyakorlatilag a 27 
ügyből 21 esetben lakcímkártyát, vezetői engedélyt stb. ki is tudtunk állítani, és csak 6 fő kért 
tájékoztatást. Ez még az előző évben fordítva volt, tehát egyre inkább úgy látom, hogy ennek 
is van létjogosultsága, és ezt is kezdik megszokni az ügyfelek, hogy a kormányablak buszban 
is el tudják intézni a dolgaikat. Attól függetlenül, hogy ilyen ügyfélforgalmat bonyolítunk, azért 
viszonylag jó várakozási idővel dolgozik a Kormányablak, a 2018. évi átlagos várakozási idő 
8 perc volt. Ezt folyamatosan monitorozzuk, minden héten van ügyfélelégedettség-mérés, és 
folyamatosan várjuk az ügyfeleknek a javaslatait. A nyitvatartási időben annyi módosulás 
történt, hogy megtartottuk azokat a jónak nyilvánuló dolgokat, hogy a munkaidő kezdete előtt 
is van már ügyfélfogadás, tehát hétfőn 7.00 órától van ügyfélfogadás, és a munkaidő után is el 
tudják intézni az ügyfelek az ügyeiket hétfőn 17.00 óráig, csütörtökön pedig 18.00 óráig. 
Kedden és pénteken délelőtt, szerdán pedig 8.00 órától 16.00 óráig van ügyfélfogadás. Ezek a 
változások voltak azok, amelyek elsősorban az ügyfélfogadásunkat érintik. Szeretnék egy kicsit 



8 

 

beszélni a szociális hatósági feladatokról. Ami konkrétan Kiszombort is érinti ebben a 
tekintetben, az az állami rezsicsökkentésnek a 2018-as eleme, ami a 2018. július 1-jétől 
bevezetésre kerülő, évi 1 alkalommal történő illetékmentes személyazonosító személyi 
igazolvány, illetve lakcímigazolvány kiállítását jelentette. Megyei adataink is vannak, de 
konkrétan a járásra vonatkozóan 2018-ban azt mértük, hogy 29 millió Ft maradt az ügyfeleknél 
ennek a rezsicsökkentésnek a nyomán. Konkrétan a szociális hatósági feladatok 
vonatkozásában néhány tendenciáról szeretnék beszámolni. A foglalkoztatáspolitikával 
kapcsolatosan biztosan beszéltek arról osztályvezető úrral, és itt a szociális hatósági 
feladatoknál is ezt tudom kiemelni, hogy a növekvő foglalkoztatásnak, a csökkenő 
munkanélküliségnek jelentős hatása van a szociális területre is, hiszen a jövedelempótló, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásokban részesülők létszáma jelentős mértékben 
lecsökkent. Nem tudom, hogy osztályvezető úr elmondta-e 2017-2018. vonatkozásában a 
tendenciát, hogy 2017-ben is már nagyon kevés, 49 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban, 2018-ban pedig már csak 19 db ilyen ellátást folyósítottunk. Emellett azt lehet 
mondani, hogy gyakorlatilag az összes többi szociális ellátás viszonylagos stagnáló állapotot 
mutat. Az egészségkárosodotti és gyermeknevelési támogatás is hasonló, 11-12 főt jelentett. Az 
ápolási díj némileg csökkent, de átstrukturálásra került ez a fajta támogatás, és bevezetésre 
került a gyermekek otthongondozási díja. Ebben is 11 fő részesül jelenleg Kiszomboron. Az 
ápolási díjban részesülők száma emiatt viszonylag jelentősen, 37 főről 30 főre csökkent. 
Gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a szociális területen az ellátások most már a foglalkoztatási 
helyzet miatt stagnálnak, illetve azoknak a jövedelempótló és foglalkoztatást helyettesítő 
támogatások száma, amik gyakorlatilag a legnagyobb összegűek voltak korábban, most már 
minimálisra csökkent. Én ezekről szerettem volna mindenképpen beszélni. Van-e valamilyen 
kérdés valamely tevékenységünkkel kapcsolatban?  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Az, hogy a nyugdíjügyintézés Hódmezővásárhelyre került, és 
nem lehet máshol elintézni az ügyet, csak ott, a kiszomboriaknak kétszeri átszállást jelent. 
Legutóbb egy családtámogatási ügyet nem lehetett Szegeden elintézni, hanem Vásárhelyre 
kellett emiatt elmenni az ügyfélnek, mert Kiszombor nem Szegedhez tartozik. Nekünk ez 
nagyon hátrányos, mert azt is figyelembe kellene venni, hogy melyik település mihez van 
közelebb. Mert az nem egyszerű, hogy az ügyemet úgy tudom elintézni, hogy Makón át kell 
szállnom egy másik buszra, és úgy jutok el Vásárhelyre. Kérdezem a kolléganőmet, hogy mi 
volt az az ügy, amit az ügyfél nem tudott itt az ügysegédnél elintézni, és emiatt Vásárhelyre 
kellett mennie?  
 
Furujás Józsefné szociális igazgatási ügyintéző: Ha jól emlékszem, ez egy nyugdíj igénylési 
ügy volt. Akkor szűnt meg az, hogy Makóra átjártak a nyugdíjügyeket intéző kollégák 
Vásárhelyről, és az ügyfélnek emiatt Vásárhelyre kellett mennie az ügyintézés érdekében.  
 
Dr. Lakatos-Tóth Andor  járási hivatalvezető-helyettes: Csongrád megyében 2 db járási 
hivatalhoz, a hódmezővásárhelyihez és a szegedihez tartozik jelenleg a nyugdíjügyintézés. A 
makói járás egyelőre még Hódmezővásárhelyhez tartozik, de átgondolás alatt van, hogy ez a 
későbbiek során hogyan lesz megoldva. De még a mi ügyeinket Vásárhelyen döntik el. A 
kérelmek benyújtására, illetve azoknak a bevételére a makói Kormányablakban is, és akár a 
települési ügysegédnél is van lehetőség. Itt valószínűleg egy olyan ügyről volt szó, ahol már a 
kérelem be volt nyújtva, és valamilyen adategyeztetésre volt szükség, amit nyugdíjügyekben 
személyesen kell intézni, valószínűleg ezért kellett Vásárhelyre elmenni. De ha bármi ilyen 
probléma van, akkor nyugodtan kereshetnek bennünket.  
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Szegvári Ernőné polgármester: Az, hogy Vásárhelyre kell menni Szeged helyett, a 
kiszomboriaknak nem jó. Az egyszerűbb megoldásokat kellene keresni, mert nekünk Vásárhely 
kiesik. Bizonyos esetekben Szeged jobb lenne, mert közelebb van. Arra jár a lakosság nagy 
része, mert a munkába járás iránya is Szeged. Ezt figyelembe kellene venni. Ez lenne az én 
jelzésem ennek kapcsán. Az, hogy be tudjuk adni a kérelmet, az egy dolog, de konkrét 
ügyintézés ott nem tud történni, mivel nincs mögötte adatbázis. Nem tud vele mit kezdeni a 
makói ügyintéző, mert nincs mögötte adatbázis, és nem tud belépni az ügybe.  
 
Dr. Lakatos-Tóth Andor  járási hivatalvezető-helyettes: Polgármester asszonynak teljesen 
igaza van, a jelenlegi rendszerben valóban így van, hogy Szegeden és Hódmezővásárhelyen 
végzik gyakorlatilag a kérelem bevételét követően az ügyintézési tevékenységet, és nekik van 
hozzáférésük azokhoz az adatbázisokhoz, amelyek alapján egyáltalán ezeket az ügyeket el lehet 
bírálni. Nekünk itt Makón ehhez nincs hozzáférésünk, de köszönöm szépen a jelzést, és fogom 
továbbítani, hogy érdemes átgondolni, hogy esetleg a makói járás ügyintézését Szegeden 
végezzék, mert abba az irányba lehet, hogy egyszerűbb az ügyfeleknek a közlekedés.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Köszönjük szépen. Van-e kérdés, észrevétel?  
 
Gazsi Gábor képviselő: Mostanában többször kellett a Kormányablakhoz elmennem ügyet 
intézni, és úgy látom, hogy nagyon jó a helyzet. Az még jobb, ha ott van valaki az előtérben, és 
segít az ügyfeleknek a sorszámhúzásban. Valóban nem kellett sokat várni mostanában. Az 
ablakoknál az ügyintézők kedvesek, hozzáértők, folyamatosan beszélnek, nyugodtan 
válaszolnak a kérdésekre, le a kalappal. Most láttam, hogy van néhány új ügyintéző is, de azt 
mondom, hogy tényleg nagyon jól, és hatalmas türelemmel dolgoznak, és haladnak az ügyek.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Egyébként tagadhatatlan, hogy gyorsan haladnak, udvariasak, 
szakmailag jól tudják a dolgukat, és maximális elismerésem nekik.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: A mobil kormányablak busz úgy tűnik, hogy évente 
egyszer, nyári időszakban jön?  
 
Dr. Lakatos-Tóth Andor  járási hivatalvezető-helyettes: Most egyelőre így van.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Mert ha ez egy viszonylag állandó időpont lenne, akkor 
lehet, hogy ez a tendencia még inkább hatékonnyá válhatna, mert ha az emberek megszokják, 
hogy ez a lehetőség egy adott időpontban van, akkor lehet, hogy sokkal több dolgot 
megpróbálnak ott elintézni.  
 
Dr. Lakatos-Tóth Andor  járási hivatalvezető-helyettes: Csongrád megye 60 településére van 
ez az 1 db kormányablak busz. Egyébként nagyon sok megyében nincs is, azt hiszem, hogy 
Békés megye nem olyan régen vásárolt ilyen buszt. 
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Tehát ez még újdonság.  
 
Dr. Lakatos-Tóth Andor  járási hivatalvezető-helyettes: Nem újdonság, mert már nagyon 
régóta van Csongrád megyében, inkább a másik megyékben újdonság, hogy ott is megjelent. 
De ennek azért elég jelentős költsége van, de gondolkodunk abban, hogy hogyan lehetne arra 
forrást találni, hogy ebből még több legyen. Nyilván, most egyelőre addig, amíg nekünk van 1 
db, és több megyének meg még egy sincs, arra elég nehéz lesz forrást találni, hogy nálunk még 
1 db legyen.  
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Börcsökné Balázs Márta képviselő: Én arra gondoltam, hogy ha biztos az időpont, és még 
több ember biztosan tudja, hogy várhatóan abban az időben itt lesz a busz, akkor többen igénybe 
fogják venni. 
 
Dr. Lakatos-Tóth Andor  járási hivatalvezető-helyettes: Abban tudunk előre lépni, hogy 
korábban leegyeztetjük az időpontot, hogy mikor fogunk jönni.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Ez a busz télen is tud dolgozni? Nem fáznak benne a kollégák?  
 
Dr. Lakatos-Tóth Andor  járási hivatalvezető-helyettes: Elméletileg van fűtés benne, de azért 
nagyon hidegben még nem próbáltuk ki. Elsősorban a nyári időszakban, igazából tavasztól 
őszig szoktuk használni. Sokszor van olyan, hogy ha esetleg valahol felújítás van, akkor a 
kormányablak busz települ oda ki fixen, és gyakorlatilag, mint kormányablak működik addig, 
amíg elvégzik a felújítást az épületben. De nyilván, addig nem tud máshova menni, ez a 
hátránya.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Itt állandó személyzet van, vagy a benti kollégák ülnek át a 
buszba?  
 
Dr. Lakatos-Tóth Andor  járási hivatalvezető-helyettes: Ez a busz a Kormányhivatalé, és 
általában az erőforrásaival úgy szokott gazdálkodni, hogy amelyik járásba megy, az ottani 
kormányablak ügyintézőiből, illetve az informatikusból fog majd kiállni a személyzet, tehát 
kell egy sofőr, aki általában az informatikus is egyben, kapcsolt munkakörben, és még 
minimum két kollégára van szükség.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel, vélemény? Nincs. Nagyon 
szépen köszönjük a tájékoztatót, és megelégedéssel mondhatjuk el, hogy az itt lévő ügysegéd 
is végtelen nagy türelemmel dolgozik, úgy érzem, hogy jó a kapcsolatunk is. A szociális 
ügyintéző kolléganőnkhöz van közel az ő irodája, konzultálnak is dolgokban, jönnek hozzá az 
ügyfelek, szeretik, elintézik nála az ügyeiket, és ezt köszönjük szépen, valamint a Járási Hivatal 
munkáját is köszönjük. Én is azt tapasztaltam, hogy az ügyintézők udvariasak, gyorsak 
szakmailag felkészültek. Ha a nyugdíj ügyintézése át tudna kerülni Szegedre, az talán a 
kiszomboriaknak könnyebbség lenne, mint a Hódmezővásárhelyre átszállással történő eljutás. 
Köszönjük szépen a tájékoztatót, és a továbbiakban jó munkát, együttműködést, sok sikert 
kívánunk, és köszönjük a munkatársak munkáját is. Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, 
kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 134/2019. határozatát.  
 
Tárgy: Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatalának a 
településen végzett tevékenységéről 
 
134/2019. (IX. 24.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatalának a településen végzett 
tevékenységéről tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Makói Járási Hivatal tájékoztatóját.  
 
A határozatról értesül: 
- Dr. Lakatos-Tóth Andor hivatalvezető-helyettes - Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Makói Járási Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22.  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Folytassuk ülésünket az 1. napirenddel.  
 
1. Napirend. 
Polgármesteri jelentés. 

Előadók: Szegvári Ernőné 
polgármester 

 
Szegvári Ernőné polgármester:  

- Augusztus 28-án a KEVIÉP Kft-vel bejárást tartottunk, ez az utakat érintette. Nagyon 
sokáig nyitva voltak az útjaink, mert azon vitatkoztunk, hogy az utak széle ne össze-vissza 
legyen kijavítva, hanem legyen egy legszélső méret, és annak megfelelően aszfaltozzanak 
és javítsanak. Ez meg is történt a Kör utcán és sok másik utcában is. Elég jól állunk most 
már ezekkel a javításokkal. Most ott tartunk, hogy kértem a közútkezelőt, hogy jöjjenek ki, 
és beszéljék meg az Óbébai utcának a süllyedését, mert az nagyon csúnya. Szerintem az a 
csatornának köszönhető, a KEVIÉP Kft. szerint nem, de kértem a közútkezelőt, hogy 
jöjjenek ki és beszéljék meg a helyreállítást.  

- Augusztus 29-én a bölcsőde és a piac ügyében kooperáció volt, a bölcsődében már a 
bútorok megrendelése irányába haladunk bölcsődevezető asszonnyal. Választottunk már 
burkolólapokat is.  

- Szeptember 2-án kooperáció volt. Előtte a mozgáskorlátozottakhoz hívtak, hogy tartsak 
egy tájékoztatót.  

- Szeptember 5-én burkolólapot néztünk bölcsődevezető asszonnyal együtt Szegeden. 
- Szeptember 10-én kooperáció volt, és mellette készültünk a falunapra. Nagyon sok 

segítséget kaptunk, és jók voltak a fellépők is.  
- Szeptember 14-én a horgászverseny átadóján voltam, reggel alpolgármester úr nyitotta meg 

a versenyt. 
- Szeptember 18-án 11.00 órától 16.00 óráig kint voltak nálunk a Magyar Államkincstár 

munkatársai, és lehetett kötni náluk babakötvényt, vagy más számlát. Voltak is ügyfelek, 
akik felkeresték őket.  

- Szeptember 19-én mikrotérségi ülésen, többcélú társulási ülésen, ivóvízminőség-javító 
társulási ülésen és szennyvízcsatornázási társulási ülésen voltam. Utána pedig 
bejelentettem a rendőrségen a holnapi utcafórumot, mert minden olyan eseményt, ami 
közterületen van, be kell jelenteni.  

- Szeptember 23-án a kisebbségi önkormányzat keresett meg. A másik csapat is felkeresett, 
bemutatkoztak, hogy ők is fognak indulni a választásokon, ők Makón élnek és rokonságban 
vannak a kiszomboriakkal. Tehát lesz még egy induló csapat. Ez nem titok, hiszen már az 
induláshoz összegyűjtötték az ajánlásokat.  
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Gazsi Gábor képviselő: Makói lakosok is lehetnek képviselők a kiszombori 
önkormányzatban?  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Igen. Nem tiltja a jogszabály. Nem kell itt laknia sem a 
képviselőnek, sem a polgármesternek, sem a kisebbségi önkormányzat tagjainak, de a 
választópolgárnak igen.  
- Szeptember 23-án az ÖNO-ban voltunk munkaértekezleten a közgazdasági csoportvezető 

asszonnyal. Átbeszéltük, hogy hogyan kell itt a segítőket érteni, hogyan kell a létszámot 
érteni, hogyan kell hozni a napi óraszámot. Úgy érzem, hogy vannak félreértések, de 
remélem, hogy jutottunk egy kicsit előre, mert bizony vannak esetek, amikor az idősek 1-1 
gondozóra többen jutnak, mert a másik körzetben valaki sajnos elhunyt és még nem tudják 
pótolni. Ilyenkor át kell adni, és arányosan kell a munkát elosztani. Tudom, hogy mindenki 
ragaszkodik a gondozójához, de sajnos ezt az élet felülírja bizonyos esetekben.  

Amit el szerettem volna még mondani, hogy szeptember 27-én az Idősek Napját tartjuk 16.00 
órakor, Sárdy János életéről lesz egy zenés est. Október 2-án 16.00 órakor kerékpározás lesz a 
mellrák ellen, csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz, vettünk egy kerékpárt, megint lesz majd 
sorsolás, ahol kisorsoljuk ezt a kerékpárt is. Október 11-én Bokor Jánosnak és családtagjainak 
lesz az ajándékkoncertje. Két nap alatt elfogyott az összes jegy, így már nem lehet jegyet 
igényelni. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye a polgármesteri jelentéssel 
kapcsolatban?  
 
Balázs Zoltán képviselő: Visszatérve az utakra, szerintem ez a csurgatásos, kitöltéses dolog 
olyan „kenjük be sárral” megoldás.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: De nem fogják kicserélni.  
 
Balázs Zoltán képviselő: A Csatorna utca szélét fel kellett volna végig vágni, mert ugyanolyan 
lesz, mint az Óbébai utca.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van, ahol aszfaltoztak, van, ahol meg ilyen megoldást 
alkalmaztak.  
 
Balázs Zoltán képviselő: Az Ady Endre utcát látom, hogy megcsinálták teljes szélességben. 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Igen, de csak egy darabon, mert pl. a Kiss utcától az Óbébai 
utcáig már csak csurgatott megoldást alkalmaztak. Ennyit sikerült belőlük kivasalni.  
 
Gazsi Gábor képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy a körforgalom előtt a lépcsőnél jobb 
oldalon van egy mélyedés. Azt nem lehetne valamilyen módon feltölteni, vagy esetleg azt a 
dombot lenyesetni, hogy onnan kifolyjon a víz, mert az a domb, mint egy gát, megfogja a vizet.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Megnézzük, hogy mi ott a helyzet.  
 
Gazsi Gábor képviselő: A másik, hogy amikor mentem Szegedre, láttam, hogy Ferencszállás 
és Kiszombor között jobb oldalon, a szervízút és a főút között lévő árokba bele vanna dobálva 
a kivágott surjánok, faágak.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Megnézzük, hogy ott kié az árok.  
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Gazsi Gábor képviselő: Mert ha véletlenül víz lesz, akkor semmi sem fog ott megmozdulni. 
Vékonyabb ágakat láttam benne, hogy azokat géppel zúzták-e össze, vagy valaki kivágta a 
vastagabb ágakat, nem tudom, de borzasztóan néz ki.  
 
Balázs Zoltán képviselő: Visszatérve a falunapra, én személy szerint és a családom is, jól 
éreztük magunkat. Köszönet ezért a szervezőknek.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Sokat dolgoztak a Művelődési Ház dolgozói is és mindenki.  
 
Gazsi Gábor képviselő: Minőségi programok voltak.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: A Mystery Gang koncerten nem sokan voltak.  
 
Balázs Zoltán képviselő: Mert nem nagyon ismerik az együttest. 
 
Tóth András képviselő: Meg hát pénteken volt, és akkor nincs akkora mozgás, mint 
szombaton.  
 
Balázs Zoltán képviselő: Szerintem nagyon jó volt, táncoltak az emberek végig a sátor előtt.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Azt mondják, hogy nagyon jó volt a szombati diszkó is, sokan 
voltak kint. De nagyon jó volt a Balkán Fanatik koncert is. A Forgatós együttes is csodálatos 
volt.  
 
Balázs Zoltán képviselő: A Karaván Família együttes egy kicsit visszafogottabb volt. 
Megcsinálták, amit kellett, de látszott, hogy nem igazán tudták, hogy melyik számot is adják 
elő. És nem is voltak kint sokan. Egyébként jól csinálták.  
 
Tóth András képviselő: Én kérdeztem több személyt is, és mondták, hogy jó volt, és tetszett a 
Karaván Familia és a Mystery Gang koncert is.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért a 
polgármesteri jelentés elfogadásával, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 135/2019. határozatát.  
 
Tárgy:  Polgármesteri jelentés elfogadása 
 
135/2019. (IX. 24.) KNÖT.  
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 24-i 
testületi ülés polgármesteri jelentését elfogadta.  
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
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2. Napirend. 
Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  
- Az idősek 2019. évi egyszeri támogatásáról szóló rendelet.  
Előadók: Szegvári Ernőné         Dr. Kárpáti Tibor 
    polgármester       jegyző 
 
/Az előterjesztés, a rendelet-tervezet, a hatásvizsgálati lap, az indokolás és a Szociális, 
Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság határozata a jegyzőkönyv 3. melléklete./ 
 
Szegvári Ernőné polgármester: A korábbi évekkel azonos összeg adásáról van szó. Van-e 
kérdés, észrevétel?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: A Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 
az abban foglaltakat elfogadásra javasolja. Tulajdonképpen ez ugyanúgy fog történni, mint 
ahogyan korábban, annyi a változás, hogy készpénzben kapják meg a 70 éven felüliek ezt a 
támogatást ugyanazokkal a feltételekkel. A célközönség adott, az összeg betervezésre került, és 
annyiban javasoltuk módosítani, hogy a készpénzes kifizetést alkalmazzuk.  
 
Gazsi Gábor képviselő: Ezért ide a Polgármesteri Hivatalba kell bejönni?  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Igen.  
 
Gazsi Gábor képviselő: Egyszerűsíteni nem lehet?  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Akkor is be kellene jönni, ha pl. bankszámlára utalnánk, mert 
azt az illetőnek jeleznie kell.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Egyébként nagyon jól működik a dolog, mert az 
ügyintéző előre dolgozik, amennyire csak lehet. Tavaly is sokan eljöttek. Ahogy megjelent a 
rendelet, nagy volt az érdeklődés, és azt gondolom, hogy ez annak is köszönhető, hogy előre 
gondolkodik, és már várja az ügyfeleket.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Időpontra vannak hívva az ügyfelek?  
 
Furujás Józsefné szociális igazgatási ügyintéző: Nem időpontra jönnek. Kapnak egy értesítést, 
amiben szerepelnek a személyes adataik, azt már nem kell nekik kitölteni, és azzal együtt 
jönnek be.  
 
Gazsi Gábor képviselő: Tehát azt a formanyomtatványt, ami az igényléshez kell, megkapják, 
és azzal együtt jöhetnek be.  
 
Tóth András képviselő: Hány éve van ez a támogatás?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Három éve, de most az idén azt javasoltuk, hogy miután 
már nincs Erzsébet-utalvány, ez készpénzben legyen kifizetve.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? Nincs. Aki egyetért az 
előterjesztett rendelettervezetben foglaltakkal, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 11/2019. rendeletét.  
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

az idősek 2019. évi egyszeri támogatásáról szóló 
11/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a 132.§ (4) bekezdés g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
- Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés 
ab) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó 
Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy a településen élő rászoruló idősek 
szociális biztonságát megőrizze, segítséget nyújtson az életkörülményeik minél magasabb 
szinten tartásához, javításához. Koruk, egészségi állapotuk romlása miatt, a gyógyszer, a 
gyógyászati segédeszközök, a téli fűtési és egyéb megemelkedett kiadásaik egyszeri 
támogatásával kívánja enyhíteni a rászoruló idősek anyagi terheit. 
 

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Kiszombor nagyközség közigazgatási területén bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kiszomboron élő idős 
személyekre.  
 

3. §  
 
(1) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 4. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott 

egyszeri támogatást nyújtja, a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek 
szerint. 

(2) Az idősek egyszeri támogatására jogosult az a személy, aki 
a) 1950. január 1. napja előtt született,  
b) Kiszomboron bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és 

életvitelszerűen a településen él, valamint 
c) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át. 
 

4. § 
 
(1) A támogatás iránti kérelmet 2019. november 15. napjáig lehet benyújtani a Kiszombori 

Polgármesteri Hivatalban az 1. melléklet szerinti tartalommal. 
(2) A kérelmezőnek saját és házastársa, élettársa havi nettó jövedelméről igazolást kell 

becsatolni.  
(3) Az idősek támogatásáról a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester 

egyedi határozattal dönt.  
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(4) Az időskorúak egyszeri támogatása pénzbeli támogatás formájában kerül kifizetésre a 
jogosult részére. Amennyiben a jogosult a támogatást személyesen átvenni nem tudja, azt 
meghatalmazottja szabályszerű meghatalmazás és a meghatalmazott személyi 
okmányainak bemutatásával is átveheti.  

(5) A támogatás mértéke: 5.000,- Ft/jogosult. 
(6) A támogatás a Kiszombori Polgármesteri Hivatal házipénztárában vehető át, az átvétel 

időpontjáról a jogosult külön értesítést kap. 
 

5. § 
 
A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

6. §  
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
(2) Ez a rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti. 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. szeptember 26. 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyző 
 
 
- A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet. 
Előadók: Szegvári Ernőné         Dr. Kárpáti Tibor 
    polgármester       jegyző 
 
/Az előterjesztés, a rendelet-tervezet, a hatásvizsgálati lap, az indokolás és a Szociális, 
Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság határozata a jegyzőkönyv 4. melléklete./ 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Elkészült az anyag. Tavaly szenet kértünk.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: A rendelet-tervezet gyakorlatilag ugyanazokat a 
paramétereket tartalmazza, szeretnénk, ha minél többen részesülni tudnának ebben, figyelembe 
vesszük azokat is, akik ezt egyáltalán fel tudják használni, nyilván ebben a rendeletben benne 
van a nyert támogatás is, ami aktuális és erre az évre szól, és ugyanazt a kicsi differenciálási 
különbséget is benne hagyjuk, hogy a különböző élethelyzetekben tudjon a Szociális Bizottság 
majd úgy dönteni, hogy a nagyobb segítséget kapják meg az érintettek.  
 
Gazsi Gábor képviselő: Változott a tüzelőanyag ára?  
 
Furujás Józsefné szociális igazgatási ügyintéző: Az előző évi áron kapjuk az idén is. A 
támogatás összege 2.050,- Ft/q + ÁFA, és 500,- Ft/q + ÁFA az önrész, és a szállítási költség 
az, amit az önkormányzat tesz hozzá. 
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Szegvári Ernőné polgármester: A fa ára ment fel. A szenet könnyebb kiosztani is. Kevés a 
közmunkás, ezért az is problémát fog okozni, hogy hogyan fogjuk tudni kiszállítani, mert a 
jogszabályban benne van, hogy az önkormányzatnak kell a kiszállításról gondoskodni.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: De arra is mindig figyelemmel volt a Szociális Bizottság, 
hogy azok a családok, akik ebből majd nem tudnak részesülni, ugyanúgy fordulhatnak a 
Szociális Bizottsághoz fáért.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van saját fánk, amit saját forrásból szereztünk be. Van-e még 
kérdés, észrevétel? Nincs. Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 12/2019. rendeletét.  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva - Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 32. § 
(2) bekezdés ab) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat által – Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. pontjában szabályozott települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímében 
foglaltakra tekintettel – biztosított szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás 
igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a 
jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 
 

2. § 
 

(1) Szociális célú tüzelőanyag támogatás állapítható meg a Kiszombor nagyközség 
közigazgatási területén élő szociálisan rászorultak részére. 

(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatás szempontjából szociálisan rászorult, aki  
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 

aa) aktív korúak ellátására, vagy  
ab) időskorúak járadékára, vagy 

b) települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja, vagy 
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d) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
265 %-át, 70. életévét betöltött kérelmező esetén 275 %-át, egyedül élő esetén pedig a 
315 %-át nem haladja meg. 

 
3. § 

 
(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás mértéke lakóingatlanonként legalább 4 mázsa, de 

legfeljebb 8 mázsa barnakőszén.  
(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatás kizárólag természetben nyújtható. 
 

4. § 
 
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával indul. 
(2) A kérelmeket 2020. január 10. napjáig folyamatosan lehet benyújtani a Kiszombori 

Polgármesteri Hivatalnál. 
 

5. § 
 
(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatos első fokú hatáskört Kiszombor 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és 
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottságára ruházza át. A támogatást határozattal – a képviselő-
testület által átruházott hatáskörben – a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket 
Ellátó Bizottság állapítja meg.  

(2) A barnakőszén átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. 

 
6. § 

 
A támogatás fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében a természetben nyújtott 
segélykeret terhére biztosítja. 
 

7. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet 2020. február 18-án hatályát veszti. 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. szeptember 26. 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyző 
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- Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előadók: Szegvári Ernőné         Dr. Kárpáti Tibor 
    polgármester       jegyző 
 
/Az előterjesztés, a rendelet-tervezet, a hatásvizsgálati lap, és az indokolás a jegyzőkönyv 5. 
melléklete./ 
 
Szegvári Ernőné polgármester: A kiküldött anyaghoz van egy módosítási javaslatunk, mert 
már ezeket az összegeket, amiket most megkaptunk, ami összesen 7.057.000,- Ft, betettük a 
költségvetésbe eredeti előirányzatként, mivel az összegeket a dolgozóknak meg kellett kapniuk, 
hiszen központilag ment fel a minimálbér, illetve a garantált bérminimum és az ehhez tartozó 
összegek. Ezt mi beletettük minden intézmény költségvetésébe, és most ahhoz, hogy bekerüljön 
a megfelelő rovaton, hogy milyen jogcímen érkezett ez az állami pénz, amit erre kaptunk, és ez 
egy júniusi döntés kapcsán történt meg, mi ezt ki is fogjuk ugyanúgy mínuszolni az 
intézményektől, mert ha így hagyjuk, akkor ez a pénz duplán lesz benne. Kénytelenek voltunk 
belerakni saját forrásból, mert ezt a pénzt ki kellett fizetni a dolgozóknak. De később jött a 
döntés arról, hogy erre kompenzálás történik. Tehát nem lehet, hogy duplán bekerüljön, ezért 
még ezeket vissza kell venni, és ezt át kell tenni a tartalékba. Ezért a tartalék fog növekedni 
ezzel az összeggel. Ennyivel fog még módosulni a rendelet. Ennek függvényében javaslom a 
rendelet módosításának elfogadását. Az év közbeni mozgásokat le kell követnie a rendeletnek. 
Van-e kérdés, észrevétel, más javaslat? Nincs. Aki egyetért a rendelet módosításával, kérem, 
hogy kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 13/2019. rendeletét.  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő 
költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésének: 
a) bevételi főösszegét 1 126 396 e Ft-ban, ezen belül 
   aa) működési költségvetési bevételét 461 157 e Ft-ban, 
   ab) felhalmozási költségvetési bevételét 63 358 e Ft-ban, 
   ac) finanszírozási bevételét 601 881 e Ft-ban, ezen belül  
          1. maradvány igénybevételét: 547 791 e Ft-ban, 
          2. értékpapír beváltását: 54 090 e Ft-ban; 
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b) kiadási főösszegét 1 126 396 e Ft-ban, ezen belül 
   ba) működési költségvetési kiadását 606 097 e Ft-ban, ezen belül 
          1. személyi jellegű kiadásokat 254 276 e Ft-ban, 
          2. munkaadókat terhelő járulékokat 46 467 e Ft-ban, 
          3. dologi jellegű kiadásokat 209 024 e Ft-ban, 
          4. működési célú pénzeszköz átadását 7 227 e Ft-ban, 
          5. ellátottak pénzbeli juttatásai 29 520 e Ft-ban, 
          6. tartalékot 59 583 e Ft-ban, 
   bb) felhalmozási költségvetési kiadását 463 882 e Ft-ban, ezen belül 
          1. beruházások előirányzatát 81 632 e Ft-ban, 
          2. felújítások előirányzatát 381 250 e Ft-ban, 
          3. pénzeszköz átadás előirányzatát 1 000 e Ft-ban, 
   bc) finanszírozási költségvetési kiadását 56 417 e Ft-ban; 
 
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül 
   ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, 
   cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban 
 

állapítja meg.” 
 

2. § 
 

(1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(4) Az R. 3/1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(5) Az R. 3/2. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
(6) Az R. 3/3. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
(7) Az R. 3/6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
(8) Az R. 3/8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
(9) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
(10) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
(11) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Szegvári Ernőné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. szeptember 26. 
 
            Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
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- 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat. 
Előadók: Szegvári Ernőné         Dr. Kárpáti Tibor 
    polgármester       jegyző 
 
/Az előterjesztés, a szabályzat, és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 6. melléklete./ 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Itt most a szabályozást kell jóváhagyni. Emelés történik a 
javaslatban az összegeknél, hogy minél többen beleférjenek, hiszen növekszik a garantált 
bérminimum, növekszenek a jövedelmek. Ha most ezt nem növeljük, akkor ki fognak esni 
gyerekek ebből a támogatási formából, és nem ez a célunk, hanem az a célunk, hogy minél több 
felsőoktatási intézménybe járó kiszombori tanulót tudjunk támogatni. Még így is lehet, hogy 
nem jól állapítottuk meg az összeget, de azt tudni kell, hogy amikor kimegy a felhívás, már nem 
tudjuk az összeget módosítani. Tehát most kell erről gondolkodni és gondoskodni.  
 
Gazsi Gábor képviselő: Magasabb lenne az összeg?  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Úgy gondolom, hogy a kolléganőm megnézte a tavalyi 
jövedelemhatárokat, és úgy tűnik, hogy ha most emelünk, akkor ebbe bele fognak férni.  
 
Tenczerné Bajusz Ilona igazgatási csoportvezető: Mi csak a „B” típusúakat próbáltuk nézni, 
akiknek a felülvizsgálata lesz. Azt, hogy majd az új jelentkezők milyen jövedelmekkel 
rendelkeznek, nem lehet tudni.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Ezt nem lehet tudni, csak a meglévők esetében. De hogy 
mindenki kapott támogatást, az biztos.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Az volt a cél, hogy mindenki kapjon. Reméljük, hogy bele 
fognak férni az jövedelemhatárba. Mi most abból indultunk ki, hogy az ő jövedelmi viszonyaik 
hogy vannak, és ennek megfelelően emeltünk a feltételrendszerben lévő összegen.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Ez egy jól működő rendszer.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Eddig ahogy vélelmeztük, igen. Van-e még kérdés, észrevétel? 
Nincs. Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat elfogadásával, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 136/2019. határozatát.  
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulója 
 
136/2019.(IX. 24.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulója tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. A 
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Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat 
aláírására.  
 
2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
elbírálásának rendjéről szóló Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) felülvizsgálta és a 
2019. évi garantált bérminimum összegének megemelkedése miatt a Szabályzat 4.2. a) 
pontjának második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Az ösztöndíj megállapításának feltételeként meghatározott felső határ szerint:  

- a családban élő pályázó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át, 

- egyedülálló eltartó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.” 
 
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014-2019. évekre vonatkozó 
gazdasági programjának végrehajtásáról, valamint pénzügyi helyzetéről. 
Előadó: Szegvári Ernőné 
    polgármester 
 
/Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 7. melléklete./ 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Elkészült az anyag és javaslom megtárgyalni, hogy mi az, amit 
meg tudtunk valósítani, mi az, ami nem sikerült. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítés?  
 
Kozserán Krisztina közgazdasági csoportvezető: Nincs.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a képviselő-testület tagjai részéről?  
 
Balázs Zoltán képviselő: Én azt szeretném elmondani, hogy amit 5 évvel ezelőtt az új 
képviselő-testület meghatározott célokat és elképzeléseket, annak itt látszódik a hozadéka, 
azokat sikerült rengeteg munkával és utánajárással megvalósítani. Mert nem úgy van, hogy 
kapunk pénzt, és akkor már azonnal tudunk is mindent csinálni, hanem nagyon sokat kell még 
ahhoz dolgozni, végig kell vinni az összes pályázatot, végig kell vinni a kivitelezéssel 
kapcsolatos feladatokat. Tehát ez nem csak arról szól, hogy megvan a pénz, és lehet dolgozni, 
mert ehhez nagyon sok munka kell. Úgy gondolom, hogy a saját erő, amit mi ehhez 
hozzátettünk, az sem kevés, plusz még ez a nagy támogatási arány, amit kaptunk. Sikerült 
pályázatokat elnyernünk, az elképzeléseink 80-90 %-a, megítélésem szerint teljesült. Én úgy 
gondolom, hogy ez nagyon sikeres 5 év volt.  
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Gazsi Gábor képviselő: Nem csak magunkat kell megdicsérnünk, hanem a helyi önkormányzat 
dolgozóit is.  
 
Balázs Zoltán képviselő: Én is azt mondtam, hogy ebben nagyon sok munka van, itt vannak a 
számok, és akik ezzel dolgoztak, azok látják, hogy ez mekkora munka volt.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: És a munka nem fogyott el.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Én azt látom, hogy az a tudatos gazdálkodás, ami 
megfigyelhető mindig, hosszú évek óta, az az elv, hogy legyen mindig egy biztonságos tartalék, 
ami hál’ Istennek Kiszomboron mindig rendelkezésre áll, biztosította azt, hogy a lehetőségek 
figyelembevételével, biztonságos működés mellett, mindig valami fejlődhetett, nem is kis 
dolgokkal. Az is nagyszerű, hogy vannak egészen komoly nagy beruházások, de a felsorolás 
tartalmaz olyan apróbb dolgokat is, amelyek viszont úgy gondolom, hogy valamennyi 
kiszombori lakos komfortérzetét segítették és javították. Valóban, tényleg nagyon sok feladat 
van, mert mindig van egy ház körül is, pláne egy településnél, viszont az is látható, hogy ez a 
csapat, vagy ez az önkormányzat a lakosok bizalmából figyelt minden korosztályra. Nem csak 
épületekre, hanem egyáltalán arra, hogy élhető legyen ez a település. Úgy gondolom, hogy ez 
a megvalósított gazdasági program ezt mutatja, és valóban köszönet ezért minden 
közreműködőnek, mert azon túl, hogy itt volt egy felelős döntés, rengeteg munkát végzett, úgy 
gondolom személy szerint, a polgármester, aki koordinálta, felügyelte, figyelte ezt a munkát, és 
egy nagyszerű hivatali gárda áll mögötte, akik azt hiszem, hogy a mindennapi munkák mellett 
még ezekben a nem kis kihívást jelentő pályázatokban is komolyan odatették nap mint nap 
magukat. Szerencsések voltunk viszonylag, hogy olyan pályázókat sikerült találni, akik ezeket 
a nagy beruházásokat néha könnyebben, de mindig komoly munkát végezve és komoly 
nyomonkövetés mellett meg tudták valósítani. Azt gondolom, hogy ilyen szép folytatást kell 
kívánni ennek a településnek.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Ebből a felsorolásból még kis is maradt a 43-as főútra felmenő 
kis út a haleszi buszmegállónál, illetve még sok más kis apróság is kimaradt.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Pl. az is, hogy minden kiszombori gyermek kap 
karácsonyi ajándékot, aminek nagyon örülnek a lakosok. Ha ezt most tényleg aprópénzre 
váltanánk, szerintem elmondhatjuk, hogy nagyon sok minden történt.  
 
Szirbik Imre  alpolgármester: Azt hiszem elmondhatjuk, hogy ez volt a legsikeresebb ciklus.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Igen, de az előzőekben is voltak beruházások, pl. 
iskolafelújítást csináltunk nagy összegben. Mindig volt valami. Ez nagyon sikeres időszak volt, 
de ez a ciklus most 5 év volt, a másik az, hogy a TOP-os pályázatokat most hirdették ki, és ez 
szerintem minden településnél jelentett azért pluszokat. Volt kerékpárút-építésünk is a határ 
felé, volt óvodafelújításunk is, és még sok minden, tehát mindig el voltunk foglalva. Ez valóban 
sikeres időszak volt. Amit dr. Lázár János országgyűlési képviselő úr 2014-ben a Művelődési 
Házban felsorolt, abból nem annyi, hanem a 2,5-szerese az, ami, ha jól számolok, megvalósult. 
Nagy listát kapott, és ezt végre is tudtuk hajtani, tudtunk élni a lehetőségekkel. A piacot hozom 
most példának, hogy milyen sok nehézséget átéltünk vele, mert egy olyan sarki ingatlanról van 
szó, amit a rendezési terv nem enged másként beépíteni, vissza akartuk adni a pénzt, de mégsem 
adtuk vissza, próbáljuk megtalálni a megfelelő formát és most épül a piac. Szerintem nem lesz 
rossz, de kapunk érte hideget, meleget, megkaptuk már, hogy egy börtön, a legújabb 
megjegyzés az, hogy ez egy istálló formátum. Én úgy gondolom, hogy jól lehet majd 
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hasznosítani, akár ott is lehet valamilyen programot csinálni, egy főzésre be lehet húzódni, tehát 
egy nagyon kis aranyos hely lesz majd, és meg fogják szeretni. Biztos, hogy sokakat fog az 
majd az érdekeiben sérteni, hogy nem ott tud értékesíteni az élelmiszerbolt területén, hanem át 
kell ide jönni, de majd szépen megszokjuk. Kitaláljuk majd a nyitvatartását is, egy kulturált, 
szép, mosdóval, kézmosóhellyel, asztallal, szeméttárolóval, parkolóval ellátott piacot kapunk. 
A másik példa, hogy a „Rónay család emlékezete” című kiállítás is onnan indult, hogy 2005-
ben elkészült már a felső szintnek az alapja.  
 
/Gazsi Gábor távozott, a képviselő-testület 6 fővel folytatja munkáját./ 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Turisztikára lehetett pénzt kérni, pályázni. Megpályáztuk, és 
végigvittük. Nem volt egyszerű. Ez egy nagyon nehéz beruházás volt. Bátran belefogtunk, 
megcsináltuk és jól sikerült. Úgy érzem, hogy nagyon szép lett, büszkék lehetünk rá. A 
belvízelvezetéssel kapcsolatban is kaptunk hideget, meleget. Márciusban kihívtak bennünket 
alpolgármester úrral, hogy elúsztak, és borzasztó nagy a baj, kimentünk, nem volt nagy baj, és 
megkaptuk, hogy nem kellett volna, minek ez, szárazság volt tavaly, minek csinálni, teljesen 
felesleges, jöttek a jelzők, de az idei év megmutatta, hogy a nagy befogadók milyen sokat 
jelentettek, nem úszott el a falu, mert ezek jól működtek. Tehát nem lehet abban gondolkodni, 
hogy mindig szárazság lesz, és szárazság van. Most bizony abban kell gondolkodni, hogy 
jönnek hirtelen nagy esők, amit majd lehet, hogy ez sem fog tudni elvinni, de ez segíti azt, hogy 
lefolyjon a faluból a víz. Tehát kapunk ezért-azért jelzőket. A bölcsődénél az, hogy hitelt 
vettünk fel. Nem szabad elengedni ezt a pénzt, meg kell építeni. A bölcsődénk állapota olyan, 
hogy az ÁNTSZ kint volt, és kaptuk a jelzést, hogy ez így tovább nem működhet. Az 
előírásoknak megfelelően sokkal nagyobb termek kellenek, külön átadó, külön WC, fürdőszoba 
a gyerekeknek, és kiszolgáló helyiségek. Ez a bölcsőde nem lesz kicsi, nagyon szép épület lesz, 
dolgozunk rajta. Ezt a bölcsődét meg kellett építeni, és ha megnézzük a falunapi képeket, 
amelyek fent vannak a honlapunkon, és nem csak azokat, amelyek a gyerekműsorok alatt 
készültek, a tér tele volt gyerekkel. Rengeteg gyerekes kép van, sok a kisgyerek, hál’ Istennek, 
hogy ez így van, jöjjenek a bölcsődébe, fel tudjuk majd tölteni, igyekszünk azon, hogy 
befejezzük, a hitelt majd szépen ki fogjuk fizetni. De ha megnézzük ezt az anyagot, van 68 
millió forintunk értékpapírban, és van még 24 millió Ft szabad pénzmaradvány, ami pénzben 
van, ez durván 92 millió Ft, tehát a feladatainkat tudjuk végezni, ha bejönnek plusz feladatok 
ebből lehet finanszírozni. Minden intézményünket most már sikerült felújítani, minden 
intézményünk jó állapotúnak mondható, és tudjuk majd tovább folytatni a munkánkat, mert van 
rá nekünk is forrásunk, illetve tovább pályázunk, illetve remélem a következő képviselő-testület 
is így fog majd gondolkodni. Tehát én sikeresnek ítélem meg ezt az időszakot. Sok feladat volt, 
de látszik is a falun. És a sok év munkája is, ami nem csak ezé az öt évé, hanem a folyamatos 
építkezésé.  
 
/Gazsi Gábor megérkezett, a képviselő-testület 7 fővel folytatja munkáját./ 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Utána újra jön a folyamat, mert otthon is az van, hogy ha 
felújítottam, 10 év múlva már újra kell meszelni, festeni, tehát mindig a jó gazda gondosságával 
kell figyelni az épületeket, és beavatkozni ott, ahol szükségszerű, és festeni, és felújítani, és 
karbantartani kell. Ezt nem lehet megúszni, itt mindig oda kell figyelni mindenre.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Én még annyit tennék hozzá, hogy szerintem itt most a 
megvalósult dolgok vannak, de miután valóban egy hosszú folyamat van, nagyon sok 
elképzelésünk volt már korábban, ami vagy bejött vagy nem. Élni kell a lehetőségekkel, és én 
azt gondolom, hogy ennyi kritika mellett is ez egy egészséges büszkeség, ha azt halljuk, hogy 
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mindenhol felújítják mellettünk a piacokat, a bölcsődéket, meg a különböző helyiségeket, és az 
nagy dolog, úgy gondolom kiszomboriként, hogy nálunk is ez történik. Tehát ez egy fontos 
dolog, a mi településünkön is megvalósulhatnak szerencsére ezek a beruházások, amik most itt 
a környékünkön a legtöbb településen megtörténtek.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: De ami még ehhez hozzátartozik, hogy még az előző 
polgármester időszakában is itt megmaradt a bölcsőde, nem zárták be. Ha megnézzük a térséget, 
nagyon kevés helyen működött bölcsőde, talán Földeákon és Kiszomboron, mert 10.000 fő alatt 
nem volt kötelező ez a feladat. Mi folyamatosan fenntartottuk és finanszíroztuk többlet 
pénzeszközökből, egyéb más forrásokból, hogy a bölcsőde fennmaradjon. És végig 
működtettük a bölcsődét. Most már más a helyzet, mert a bölcsődék nagyon fontos szerepet 
játszanak a családok életében, és most már működtetni kell a bölcsődéket. De nekünk ez eddig 
is működött, és én büszke vagyok arra, hogy ezt mi fenn tudtuk tartani, vagy büszke lehet rá a 
képviselő-testület, hogy ez mindig, folyamatosan kiszolgálta a családokat. Most pedig lesz egy 
szép, új bölcsődénk. A bölcsőde nagyon le volt maradva a többi intézményhez viszonyítva. 
Most ezen dolgozunk, hogy jó legyen, szép legyen, nagyon sok munkája van bölcsődevezető 
asszonynak is ezzel, nagyon sokat dolgozik rajta ő is. Ennyit az eltelt 5 évről. Voltak benne 
szép és jó dolgok, a kritikákat megkaptuk, nem lehet ezt a munkát soha megelégedésre csinálni, 
úgy gondolom, hogy ezt is tudomásul kell venni, de igyekszünk a lakosságnak az érdekeit 
képviselni és a szolgáltatásokat biztosítani. Talán egy dolog, amit nekünk nagyon meg kellene 
tenni, hogy többet tudjanak Kiszomborról, hogy lássák azt, hogy ide érdemes kiköltözni, itt jók 
a szolgáltatások, mert az nem elég, hogy megépítünk egy épületet, ahhoz az is kell, hogy ott az 
óvó nénik, a doktor nénik, a doktor bácsik, a bölcsődei gondozók, az idősellátók minőségi 
munkát végezzenek. Tehát nem elég egy szép épület, mert abban lehet bármi, fontos, hogy a 
tartalom is viszonyuljon a formához, a belső tartalom is legyen színvonalas. Én úgy gondolom, 
hogy erre is odafigyelünk, és szépen dolgoznak az intézményeink, szépen teszik a dolgukat. 
Kiszomboron jó szolgáltatások vannak, könnyen megközelíthető Makó, Szeged, és igyekszünk 
ezt fenntartani.  
 
Gazsi Gábor képviselő: Már elmondtam többször, hogy akik kiköltöztek albérletbe hozzám 
Szegedről, megjegyezték, hogy 3 orvos van ekkora településen, van fogorvos, könyvtár, patika. 
Ez nem mindenhol ilyen természetes. És az Idősek Otthonában is ragyogó foglalkozások 
vannak. Minden korosztály találhat magának elfoglaltságot. Állandóan szerveznek 
kirándulásokat is, a civil szervezetek is, mindenhova lehet csatlakozni, van lehetőség, csak 
nyitott szemmel kell járni.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: A Művelődési Ház is most felpezsdült, művelődésszervező 
asszonyék nagyon szépen csinálják a dolgukat. Most azért nincsenek itt, mert 9.00 órára ment 
hozzájuk a katasztrófavédelem ellenőrizni. Van-e még kérdés, észrevétel az előterjesztésben 
foglaltakkal kapcsolatban? Nincs. Aki egyetért az Önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozó 
gazdasági programjának végrehajtásáról, valamint pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadásával, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 137/2019. határozatát.  
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Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014-2019. évekre vonatkozó 
gazdasági programjának végrehajtásáról, valamint pénzügyi helyzetéről 
 
137/2019. (IX. 24.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági 
programjának végrehajtásáról, valamint pénzügyi helyzetéről tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 
2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának végrehajtásáról, valamint pénzügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatót. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 

 
 
- Földbérleti díj megállapítása. 
Előadó: Szegvári Ernőné 
    polgármester 
 
/Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 8. melléklete./ 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van-e kérdés, észrevétel, javaslat?  
 
Gazsi Gábor képviselő: Szerintem ne emeljünk a díj mértékén, legyenek megművelve a földek.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van-e más javaslat? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő földek bérleti díja a 2019/2020-as gazdasági évre vonatkozóan 
3,- Ft/m2/ÁFA összeg legyen, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 138/2019. határozatát.  
 
Tárgy: Földbérleti díj megállapítása 
 
138/2019. (IX.24.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a földbérleti díj 
megállapítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő földek bérleti díját a 2019/2020-as gazdasági évre 3,- Ft/m2+ÁFA/év 
összegben állapítja meg. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- Kiszombori Karátson Emília Óvoda Éves Munkatervének véleményezése. 
Előadó: Börcsökné Balázs Márta  
    óvodavezető 
 
/Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 9. melléklete./ 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Óvodavezető asszony elkészítette az anyagot. Van-e szóbeli 
kiegészítés a kiküldött anyaghoz?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: A jogszabály azt kéri, hogy a szülőkkel és a fenntartóval 
véleményeztetni kell az éves munkatervet, és majd a nevelőtestület fogja az észrevételek, 
vélemények tükrében a munkatervet elfogadni és majd megvalósítani. A szülők szeptember 25-
én fogják ezt az anyagot véleményezni. Minden évünknek megvan a fő hangsúlya, megvannak 
a kiemelt területei, már elkezdtük a megvalósítást, de úgy gondolom, hogy egész évre 
vonatkozóan összeállítottunk egy szakmai anyagot, egy egészen magas színvonalú feladatsort 
és programot. Mindenkinek megvan a saját felelősségi területe, ezt nem tettem bele az anyagba 
a személyiségi jogok miatt, de ettől függetlenül ezt mind egyénileg, mind pedig közösen 
valósítjuk meg. És a partnereinkkel is, mert ez nagyon fontos dolog. Nyilván a fenntartó is a 
partnerünk, a szülők is azok, és nagyon kiterjedt, széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik 
az óvodánk, és jól együttműködünk.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: 6.00 órától 17.00 óráig van nyitva az óvoda. 6.00 órakor hány 
gyerek van? Sokan vannak?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Igen, sokan vannak. Azoknak a szülőknek, aki mennek 
dolgozni, már ekkortól fogadjuk a gyermekeit.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Tehát nem 1-2 gyerekről van szó, hanem többről.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Igen. Ezt az igényt egyébként minden beiratkozáskor 
felmérjük, és ha azt tapasztalnánk, hogy többen kérik, mert az SZMSZ-ünkben meg van 
határozva, hogy a szülők hány %-a igényelheti a nyitvatartás megváltoztatását, akkor azt jelezni 
fogjuk a fenntartó felé. De ez az időintervallum megfelelő, és jönnek is a gyerekek. Tehát a 
szülők mennek dolgozni, és miután egyre többen dolgoznak, nyilvánvaló, hogy magasabb 
azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik már ekkor ott vannak.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: A bölcsőde mikor nyit?  
 
Pópityné Hegyes Szilvia bölcsődevezető: 6.00 órakor. 
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Szegvári Ernőné polgármester: És a bölcsődébe is viszik a gyerekeket ilyen korán?  
 
Pópityné Hegyes Szilvia bölcsődevezető: Igen.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Ami új ebben a nevelési évünkben, hogy a jeles napokat 
kiemelten fogjuk kezelni, és miután így is elég gazdag a programunk, túl sok mindent nem 
szabad beletenni, hogy ne az legyen, hogy örökké rohanunk, és semmire sincs idő, viszont 
tényleg le a kalappal, mert a kollégáim bevállaltak egyénileg 1-1 jeles napot, és arra a napra, 
pl. Népmese Napja, Zene Világnapja, Állatok Világnapja, valami egészen jópofa, összóvodát 
érintő, nem túl nagy szervezéssel járó, de annál érdekesebb módon hívják fel a figyelmet ezekre 
a dolgokra. Lesz közös beöltözős népmesemondás, a templomba megyünk orgonazenét 
hallgatni és az egyik kolléganőm elhívta a hegedűtanárát, így még hegedűszót is fognak hallani 
az iskolába készülő gyerekek.  
 
Szirbik Imre alpolgármester: Ki fog orgonálni?  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselő: Meg van beszélve, hogy a kántor. Az Állatok Világnapján 
meg pl. a földrészek állatait fogják bemutatni.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? Nincs. Jó a program, a 
megvalósításhoz sok sikert, kitartást, szülői együttműködést, és nagyszerű gyerekeket 
kívánunk. Aki egyetért az óvoda éves munkatervében foglaltakkal, kérem, hogy kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 139/2019. határozatát.  
 
Tárgy: Kiszombori Karátson Emília Óvoda Éves Munkatervének véleményezése 
 
139/2019.(IX. 24.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Karátson Emília Óvoda Éves Munkatervének véleményezése tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombori Karátson Emília 
Óvoda Éves Munkatervében foglaltakkal egyetért.  
 
Az Éves Munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
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- Pap László kérelme. 
Előadó: Szegvári Ernőné  
    polgármester 
 
/Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv 10. melléklete./ 
 
Szegvári Ernőné polgármester: A bérlő szeretné albérletbe adni az általa bérelt helyiség egy 
részét.  
 
Gazsi Gábor képviselő: Szerintem járuljon hozzá a képviselő-testület. Nő a szolgáltatás a 
faluban, ezért ezt mindenképpen támogatni kellene. 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van-e más javaslat, kérdés, észrevétel? Nincs. Aki egyetért az 
albérletbe adáshoz történő hozzájárulás megadásával, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 140/2019. határozatát.  
 
Tárgy: Pap László kérelme – hozzájárulás bérlemény albérletbe adásához 
 
140/2019.(IX. 24.) KNÖT. h 
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta 
Pap László kiszombori lakos kérelmét, amely arra vonatkozott, hogy az általa bérelt 
önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Szegedi u. 1. szám alatti üzlethelyiségben a 
szépségszalonhoz tartozó tevékenységek végzéséhez további albérleti szerződés kötéséhez 
hozzájárulást kért és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 147/2017.(VIII. 29.) KNÖT 
határozatával döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, Szegedi u. 1. szám 
alatti épületben lévő 69,03 m2 területű leválasztott ingatlanrészt Pap László részére bérbe adja 
2017. szeptember 1. napjától, határozatlan időre szépségszalon működtetése céljából. 
 
A Képviselő-testület a 15/2019. (I. 29.) KNÖT határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Pap 
László bérleményét képező Kiszombor, Szegedi u 1. szám alatti üzlethelyiségből 8 m2 
alapterületű részt albérletbe adjon.  
 
A Képviselő-testület a bérlő kérelmére a fenti ingatlan vonatkozásában további 10 m2 
alapterületű rész albérletbe adásához és az albérleti szerződés megkötéséhez az alábbi 
feltételekkel járul hozzá: 

- az albérleti szerződés az 5 év időtartamot nem haladhatja meg és a bérlő (főbérlő) bérleti 
jogviszonyának megszűnésével egyidejűleg megszűnik az albérleti szerződés is, 

- a bérbeadó hozzájárulása hatályát veszti, ha az albérlő a helyiséget rendeltetésellenesen 
használja, 

- a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az albérleti szerződést 
jóváhagyólag aláírja, 

- az albérleti szerződés kizárólag a polgármester jóváhagyásával érvényes. 
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A határozatról értesül: 
- Pap László  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van még egy javaslat az Önkormányzat 2019. évi 
munkatervének módosítására vonatkozóan. Jegyző urat kérem, hogy ismertesse a javaslatot.  
 
Dr. Kárpáti Tibor  jegyző: Arról van szó, hogy október hónapra a munkaterv rögzíti dátum 
nélkül az önkormányzati választások miatti alakuló ülést, és október 29. napjára van betervezve 
a „Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a 
település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról” tárgyú 
napirend, illetve az ezzel kapcsolatos közmeghallgatás. Az Mötv. 43. § (1) bekezdése szerint a 
választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül kell megtartani az alakuló 
ülést, ami azt jelenti, hogy október 13-án van a választás, a választást követő 3. nap 16.00 órakor 
válik az eredmény jogerőssé, ha addig nem nyújt be senki jogorvoslati kérelmet, tehát onnantól 
számított 15 napon belül kell megtartani az alakuló ülést. Azt most még nem lehet 
meghatározni, hogy mikor legyen az alakuló ülés, de október 29-e körül jó lehetne, ezért azt 
beszéltük meg polgármester asszonnyal, hogy az október havi rendes ülés napirendjét és a 
közmeghallgatást át kellene tenni novemberre, és nem lenne konkrétan rögzített ülés 
októberben. Ha mégis valami okból kifolyólag rendkívüli ülést kellene tartani, az is inkább 
novemberben lenne, mint októberben. Nem biztos, hogy az alakuló ülést és környékét még 
terhelni kellene ezzel a plusz napirenddel. Tehát az lenne a munkaterv módosítási javaslata, 
hogy októberben egyedül az alakuló ülés lenne, ezt a polgármester hívja össze és a 
képviselőknek majd kiküldi, hogy mikor lesz. Nyilván az alakuló ülés is elég sok munkával jár, 
mivel ekkor kell megválasztani az alpolgármestert, a bizottságokat, teljesen új SZMSZ-t kell 
elfogadni, és természetesen azzal indul az egész ülés, hogy a HVB elnöke átadja a 
megbízóleveleket, a mandátumokat, és tájékoztatást tart a választásról.  
 
Szegvári Ernőné polgármester: Van-e kérdés, észrevétel, más javaslat? Nincs. Aki egyetért a 
munkaterv módosításával, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 141/2019. határozatát.  
 
Tárgy:  A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének módosítása 
 
141/2019.(IX. 24) KNÖT. h. 
 

HATÁROZAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-
testület 2019. évi munkatervének módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2019. (I. 29.) KNÖT 
határozattal jóváhagyott 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 
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