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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
2015. III. szám
TISZTELT LAKOSAINK!

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET VALAMINT BOLDOG ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁN A TELEPÜLÉS
MINDEN LAKOSÁNAK
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A Képviselő-testület a december 10-i rendkívüli ülésén úgy módosította a szociális juttatások rendszeréről szóló
4/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét, hogy
1.) A 2015. december havi lakhatási támogatást tárgyhó 31-éig teljesíti, és
2.) A 2015. december hónapban lakáshatási támogatásban részesülők részére egyszeri 5.000 Ft
lakhatási támogatást biztosít a jogosultságot megállapító határozattal azonos feltételek szerint.
3.) A 2015. december hónapban gyógyszertámogatásban részesülők részére egyszeri 10.000 Ft
gyógyszertámogatást biztosít a jogosultságot megállapító határozatban foglalt gyógyszertárnak történő
folyósítással.
4.) A 2015. november 1-jén felálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságban
részesülő gyermekeknek egyszeri 8.000 Ft pénzbeli támogatást biztosít.
Az önkormányzat a lakosság teherbíró képességének szem előtt tartása mellett a magánszemélyek
kommunális adójának mértékét az előző évekhez hasonlóan a 2016. évtől nem emelte meg.
A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú köztemető üzemeltetésével 2015. december 1. napjától a 100
%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Kisszállási Önkormányzati Kft-t bízta meg.
Ez annyiban érinti a lakosságot, hogy 2015. december 1-től a lakosság saját belátása szerint választhatja ki,
hogy elhunyt hozzátartozóját mely kegyeleti közszolgáltatást végző szolgáltatóval kívánja temettetni.
A temetőgondnoki feladatokat a továbbiakban is Kisgyörgyei István látja el, de már az Önkormányzati
Kft alkalmazottjaként. Haláleset bekövetkeztekor a hozzátartozóknak már jelezni kell neki a kiválasztott
temetkezési szolgáltatót.
A hat hónapos próbaüzemet majd a két lépcsős műszaki átadást követően üzemeltetése átadta a szennyvíz
gyűjtő és tisztító rendszerét az önkormányzat a Kiskunvíz Kft.-nek. Novemberben ünnepélyes projektzáró
rendezvényt tartott a kivitelező konzorcium, amelyen részt vett többek között Bányai Gábor országgyűlési
képviselő Úr is.
A beruházással kapcsolatban köszönet jár a lakosságnak, amiért pozitív hozzáállásával segítette kivitelezők,
szervezők munkáját. A hálózatra való korai rákötések nélkül nem lehetett volna próbaüzemet tartani.
A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása érdekében ősszel kiosztásra kerültek az un. „sárga fedeles”
gyűjtőedények. Az edény használata nem jár többlet költséggel, viszont használata kötelező. Kérjük azokat a
lakosokat, akik még nem vették át ezeket a kukákat, vagy átvették, de az adminisztrációval elmaradtak, azok
kérjék a hivatal segítségét és január végéig pótolják a hiányosságokat.
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén döntés született a központi alapellátási orvosi ügyelet
megszervezéséről, így 2016. január 1-től új helyszínen, Kiskunhalason a Nagy Szeder I. u. 1. szám alatti
ingatlanban kerül biztosításra a központi orvosi ügyelet mind a felnőtt, mind a gyermekorvosi ügyelet
tekintetében.
Kádárné Nyíri Szilvia védőnő sikeresen elvégezte a méhnyakszűrés végzésére jogosító képzést, mely által
2016. január 1-től az arra jogosultak számára helyben és ingyenesen tudja elvégezni a szűrést.
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A Képviselő-testület a fogorvosi álláshely betöltésére pályázatot hirdetett és az október 12-i ülésén Dr. Mózes
Gyula (6120 Kiskunmajsa, Ady Endre u. 6.) fogorvos pályázatát fogadta el. A Doktor Úr jelenlegi
munkaviszonyának felmondási idejét tölti, ezért 2015. december 1. napjától a fogászati alapellátást tartós
helyettesítéssel Dr. Józsa József kelebiai fogorvos a település rendelőjében heti 14 órában az alábbi rendelési
idővel biztosítja: Hétfő: 1500 – 1900 óráig, Szerda: 800 – 1300 óráig,
Péntek: 900 – 1100 óráig.
Zsoldos Ildikó sikeres pályázatának köszönhetően 2015. július 1-jével kinevezésre került a Kisszállási Sallai
István Általános Iskola igazgatójává, majd ezt követően lemondott a Művelődési Ház és Könyvtár vezetői
megbízásáról és közalkalmazotti jogviszonyáról.
A Képviselő-testület a vezetői feladatok ellátására kiírta pályázatát és az október 29-i ülésén Bundula Melindát
bízta meg a Művelődési Ház és Könyvtár vezetői feladatainak ellátásával.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésére, mely során
1.571.000 Ft támogatást nyert. Ennek keretében lehetőség nyílt a Művelődési Ház és Könyvtár épület főbejárata
és hátsó bejárata ajtóinak cseréjére, a zöld terem lapostetőjének részleges felújítására (szigetelésére,
csatornázására és festési munkáira), továbbá a legszükségesebb villamos hálózati felújításokat sikerült
megvalósítani. A könyvtár esetében kisebb eszközbeszerzésekre is sor került.
Eredményes pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk egy Ford Transit típusú tanyagondnoki gépjárművet
vásárolhatott nettó 6.941.732 Ft összegben. A vételár bruttó kifizetéséhez az önkormányzatnak saját erő
fedezetként a gépkocsi beszerzési árának áfa összegét kellett biztosítania. A gépkocsi beszerzési ára áfával és a
regisztrációs adóval együtt összesen 9.837.000 Ft.
A Képviselő-testület arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program keretén
belül a KEOP-2014-4.10.0/N számú pályázati kiírásra, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson”
címmel. A pályázat keretében 25.885.686,- Ft támogatás felhasználása mellett napkollektorok villamos
energiát állítanak elő öt önkormányzati intézmény (iskola, sportcsarnok, óvoda, művelődési ház és az
polgármesteri hivatal épülete) részére.
Hírek a Művelődési Ház és Könyvtárból
December 17-én
December 18-án
December 19-én

9.00 órától
10.00 órától
18.00 órától
18.00 órától

Óvodások karácsonya
Iskolások karácsonya
Kegye János Pánsíp művész előadása
Adventi Est Pál Dénessel.
Fellépnek az általános iskolások gyertyás tánccal,
és az adventi kórus.

Rendezvényeink díjmentesen látogathatóak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Új szolgáltatásunk:

PS4 játékok: Fifa 2015
Call of Duty: Black Ops 3

Lego: Hobbit
Knack.

Könyvtárunkba folyamatosan érkeznek új könyvek minden korosztály számára, továbbra is várjuk olvasóinkat!
Hírek a Kisszállási Sallai István Általános Iskolából
Kisszállási Sallai István Általános Iskola I. félévi eseményei, versenyeredményei:
 A körzeti Bolyai Anyanyelv Csapatversenyen iskolánk 4. o. csapata (Pap Korina, Sajnovics Miléna,
Rambala Rita, Apró Noémi) 8. helyezést értek el.
Felkészítő tanár: Benke Magdolna Mária
 Komplex természetismereti vetélkedőn Szegeden 5-8. osztály csapata (Szabó Barnabás, Horváth
Kristóf, Márta Renáta, Magyarfi Barbara) 5. helyen végzett.
Felkészítő tanár: Baumgarnterné Savanya Etelka

3








Helyi mesemondó verseny:
Alsó tagozat 1. hely: Fodor Jázmin Luca 2. o., felkészítő : Skultéti Medárdné
2. hely: Kiss Jázmin 3.o., felkészítő: Rózsáné Kasza Irén
3. hely: Márta Róbert 3.o., felkészítő: Rózsáné Kasza Irén
Felső tagozat: 1. hely: Csíszár Luca 5.o.
2. hely: Gál Roland 5.o.
3. hely: Ács-Sánta Richárd 5.o.
felkészítő: Baumgartner Éva
Területi mesemondó verseny Kiskunhalas
1. hely: Fodor Jázmin Luca 2. o., felkészítő : Skultéti Medárdné
Diákolimpia Játékos Sportverseny körzeti döntőn, Kiskunhalason 16 fővel iskolánk 3. helyen végzett.
felkészítő: Malustyikné Deák Anita
Bozsik focitornán is részt vettünk, a 2. korcsoport a 4. helyen, a 3. korcsoport a 6. helyen végzett.
Operaházi látogatáson volt 45 tanuló december 16-án.
Téli szünet: 2015. december. 21-31-ig tart, 1. tanítási nap: 2016. január 4.
Hírek a Szociális Alapítványtól

Ezúton szeretnénk megköszöni 2015 évben a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át, melyet a családok
karácsonyi
ajándékozására
fordítottunk. A
következő
évben
is
várjuk
felajánlásaikat.
Békés boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kívánunk!
Egyházi hírek
Az Irgalmasság Szentéve
Ferenc pápa nagyon időszerűnek és szükségesnek gondolta, hogy ennek
az esztendőnek a végén megnyissa minden hívő ember számára az
Irgalmasság évét. Erre az alkalomra egyetemes, mindenki számára
érthető szép szimbolikus képet adtak ki. A kép szemléletes egységbe
foglalja a szentév alapgondolatát: „Irgalmasok, mint az Atya”. A kép
Jézust mutatja, aki vállára veszi az eltévedt embert, felhasználva az
ősegyház egyik nagyon kedvelt Jó Pásztor ábrázolását: Krisztus
szeretettel veszi vállaira az elesett embert.
Szépen látszódik a képen, hogy a Jó Pásztor az ember testével lép
kapcsolatba, és szeretettel teszi ezt, hogy megváltoztassa az életét.
Azonnal szembetűnik egy érdekes mozzanat: a Jó Pásztor végtelen
irgalmassággal magára veszi az emberiséget és összesimuló arcuk egyik
szeme összekapcsolódik, ezzel a „közös szemmel” együtt látnak:
Krisztus az ember szemével lát, az pedig Krisztus szemével. Így minden
ember felfedezheti Krisztusban, a saját emberségét és a jövőt, mely reá
vár, Krisztus tekintetében szemlélve az Atya szeretetét. Örvendünk
tehát, mert megerősít bennünket az a tudat, hogy Isten itt van mellettünk,
lehajolt hozzánk, hozzám. Minden elesett ember mellé odaáll Isten, csak
fel kell tudnunk rá nézni, a szemeibe tekinteni, hogy segíthessen nekünk.
Az egész jelenet egy, mandula alakú keretben helyezkedik el, mely mandula formájú fénykoszorú otthonos az
ókeresztény és a középkori ikonográfiában, és Krisztus kettős, isteni és emberi természetére utal.
A három ovális koncentrikus kék színű kör, fokozatosan világosodik belülről kifelé indulva, Krisztus mozgására
utal, aki kiviszi az embert a bűn és a halál éjszakájából. Másfelől pedig a sötétebb színek mélysége a mindent
megbocsátói atyai szeretet végső kifürkészhetetlenségére utal.
Krisztus kezein és lábain a sebhelyek az értünk szeretetből vállalt szenvedése nyomai. Ez a Krisztus erős, képes
megtartani a vállán az elesett emberiséget, nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Lépteit az Útra helyezi, mert Ő és
egyedül Ő ismeri a hazafelé, az irgalmas atyai Ház felé vezető utat.
Isten irgalmas minden emberrel – erre utal a logó, a szentév kapcsán kiadott kép, de egyben feladat is tárul
elénk. Hosszú lenne most felsorolni, hogy mi mindennel lehetünk mi olyan „irgalmasok, mint az Atya”.
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Mindannyiunk életében, és mindig más és más helyzetben jelentkezik az igény, hogy irgalmasok tudjunk lenni a
másik emberrel, és hogy velünk is irgalmasok legyenek embertársaink.
Jézus az evangéliumban az ellenségszeretetre szólít fel bennünket. Ellenségeinket szeretni pedig tudjuk, hogy
nehéz, és sokszor lehetetlennek látszik. De Jézus nem kér tőlünk lehetetlent. Így szól hozzánk az
evangéliumban: „Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel.
Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki,
tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér
tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy
veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte?
Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek,
milyen hálára számíthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Ha csak a visszafizetés reményében adtok
kölcsönt, milyen hálát várhattok érte? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanazt visszakapják.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy
jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek
hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.”. A következő kis történet álljon előttünk akkor, amikor igyekszünk
Isten, magunk és mások miatt is irgalmasok lenni, megbocsátani.

Szentmise

Temetés

Harangvers
Esküvő
Egyházi
hozzájárulás

Tájékoztatás 2015 évről
Lelkület
Szentmise értéke: Jézus keresztáldozata.
Élőkért és holtakért, különleges szándékra és hálából is
kérhetjük és felajánlhatjuk.
„Atyám házában sok lakóhely van ..” mondja Jézus.
Ezt kérjük, azért imádkozunk, hogy elfoglalják helyüket
elhunyt testvéreink Isten országában.
Polgári temetés díj is legalább annyi. Ne csak a testre
gondoljunk, hanem a lélekre is, melynek örök boldogsága
rajtunk is múlik.
Imádságra hív az elhunytakért.
Isten áldásával kezdik meg közös és családi életüket.
Önkéntes hozzájárulás az egyházközség életéhez. E
összeget ez évtől utalványon is be lehet fizetni
Takarékszövetkezetben, szentmisék után a sekrestyében is
lehet rendezni. Egyházi hozzájárulást 18 éves kortól illetve
önálló jövedelemmel rendelkező személyeknek kell fizetni.

2.100 Ft

15.000 Ft

1.000 Ft
20.000 Ft
2.300 Ft/fő

Minor Portus Alapítvány nevében szeretném, megköszöni a 2014-ben felajánlott 1%.
Ebben az esztendőben is lehetőség az 1% felajánlására a következő adószámon. 19552828-1-03
Szentmisék ideje:

00.00 óra
1.00 óra
december 25. és 27. 11.00 óra
január 1.
11.00 óra
december 24.

Éjféli szentmise
Élő Betlehem

Isten áldását kérem a község minden lakójára

Bolvári János
plébános

_____________________________________________

Kisszállás, 2015. december 18.
Kisszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

