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E LŐ T E R J E S Z T É S

a Kisszállás község Önkormányzat Képviselő Testületének
2014. október 30-i rendkívüli ülésére

1. napirendi pont
ÁROP-1.A.3.-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál
a konvergencia régiókban” pályázathoz együttműködési szándéknyilatkozat megkötése.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének
módosításáról szóló 1195/2014 (III.31.) Korm. határozatában nevesítette a „Területi együttműködést
segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című egyfordulós
pályázati konstrukciót.
A pályázat célja az egy járáshoz tartozó települési önkormányzatok együttműködése:
- hatékonyabbá teszi a járáson belüli feladatellátást,
- jelen konstrukció esetében elsősorban a Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtása
tekintetében -, hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához,
- a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének
köszönhetően az önkormányzati együttműködésben résztvevő kistelepülések is szakmai
támogatáshoz juthatnak.
Elvárt eredmények;
A pályázati konstrukció segíti a helyi szinten elkészített esélyegyenlőségi programok intézkedési
tervében foglaltak megvalósítását, járási szintű összehangolását is támogató koordinációs
tevékenységgel.
A fejlesztés eredményeként létrejön járásonként egy, a járáson belül felmerült, és a települések
együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó „Esélyteremtő-programterv”.
Támogat olyan közös (több önkormányzat részvételével zajló) tevékenységeket, amelyek
hozzájárulnak a területi együttműködésben résztvevő önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi
programjaiban megfogalmazott fejlesztési lehetőségek és intézkedések megvalósításához.
Hozzájárul az esélyegyenlőség elvű, felzárkózást segítő közszolgáltatások fejlesztéséhez,
összehangolásához.
A pályázatban rendelkezésre álló forrásra kizárólag járásszékhely települések önkormányzatai
pályázhatnak az egy járáshoz tartozó településszámot figyelembe véve két kategóriában. Ennek
alapján Kiskunhalas város az 1. kategóriában pályázhat (1. kategória: a járásszékhely és a hozzá
tartotó települések száma összesen 2-27 között van.)
A pályázat keretében az 1. kategóriába tartozó települések esetén az igényelt támogatás összege
legalább 15 millió, legfeljebb 22 millió Ft.
A pályázat pozitív támogatási döntés esetén100 %-os támogatottságú. Előkészítési költségek a teljes
projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 2 százalékáig számolhatók el.
A pályázat megvalósításához a tagtelepülések részéről pénzeszközbeli hozzájárulás nem szükséges.
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Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
A Kisszállás község Önkormányzata együttműködik az ÁROP-1.A.3.2014 számú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat
megvalósításában Kiskunhalas Város Önkormányzatával.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy működjön közre az
együttműködési szándéknyilatkozat mihamarabbi aláírásában.
A pályázat megvalósítása a tagtelepülések részéről, forrás biztosítást nem igényel.
Kisszállás, 2014. október 29.
Kispál István
polgármester
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2. napirendi pont
A Caminus Zrt. valamint Kisszállás Község Önkormányzata között létrejött 11796/2004
számú, világításkorszerűsítési szerződés lezárása.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Caminus Zrt valamint Kisszállás Község Önkormányzata között létrejött 11796/2004 számú,
világításkorszerűsítésre létrejött szerződés 2014.11. hó utolsó napján lejár.
A szerződés F.5. pontja szerint "a bérleti időtartam lejártával a CAMINUS Zrt. a bérlet tárgyát
képező berendezéseket kiselejtezi, azokat értékesíti. Az értékesítés során Kisszállás Község
Önkormányzata részére elővásárlási jogot biztosít."
A 2004.09.22. napján kelt szerződés C.5. pontja alapján a rekonstrukció nettó értéke 7.448.000 Ft
volt, amely során 6 intézményben összesen 375 db lámpatest került felszerelésre. A társaság a 10
éves eszközöket a tényleges piaci érték eredeti nettó beruházási érték 1%-a körüli értéken
értékesítené.
Amennyiben az önkormányzat szeretne élni elővásárlási jogával legalább a fenti összeg, azaz
74.500 Ft + áfa összegben vételi ajánlatot kell tennie az eszközökre vonatkozóan természetesen
együttesen az összes eszközre.
Vételi ajánlatunkat legkésőbb 2014. november 30. napjáig kérik megküldeni.

Kisszállás, 2014. október 29.
Kispál István
polgármester
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3. napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzati fenntartásban lévő lezárt külterületi temetőkben tartott
ellenőrzésről, és az ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési terv elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kiskunhalasi Járási Hivatal hatósági ellenőrzést tartott a „rohodai” és a „négyestelepi”
lezárt önkormányzati tulajdonú köztemetőkben.
A hatóság a tervezett intézkedésekről tájékoztatást kér legkésőbb 2014. október 31-ig. Kérik
kialakítani állásfoglalásunkat abban, hogy a feltárt hiányosságokat milyen ütemezésben
számolhatók fel.
Az ellenőrzés megállapításai, hogy a négyestelepi temetőben vízvételi lehetőség és illemhely
nincsen. Ezt a temetőt a mai napig is többek látogatják, úgy gondolom, hogy a hiányosságok
pótlására év végéig vállalhatunk kötelezettséget.
A rohodai temető bekerítetlen, gondozatlan, illemhely és vízvételi lehetőség nincsen. Nincs
hulladéktároló az utak nem alkalmasak a sírhelytáblák megközelítésére. Ebben az esetben legalább
egy év türelmi időt kell kérnünk a Járási Hivataltól arra, hogy ezt a temetőt is látogathatóvá tegyük.
Kérem, képviselőtársaimat vitassák meg a fentieket.

Kisszállás, 2014. október 29.
Kispál István
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