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ÖNKORMÁNYZATI

TÁJÉKOZTATÓ

2015. I. szám
Tisztelt Lakosaink!
A Képviselő-testület által alkotott rendeletek
A Képviselő-testület megalkotta:
2014. decemberében a 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, majd
2015. év eddig eltelt időszakában:
- a 1/2015.(I.14) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról,
- a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletét Kisszállás Község Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről
- a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét a szociális juttatások rendszeréről,
mellyel kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatja és hívja fel a Tisztelt Lakosság
figyelmét.
Az önkormányzat kötelező feladata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozása, melynek érdekében – igaz a
legvégső határidőig kitolva – megalkotta rendeletét. A közszolgáltatást az önkormányzat
Viszmeg Zsolt (Mélykút, Bartók B. u. 76.) vállalkozóval kötött közszolgáltatási szerződés
keretében biztosítja. Telefonszám: 06-30/958-43-88
Az önkormányzat felhívja a Lakosság figyelmét, hogy kötelező közszolgáltatás lévén
mindenki köteles a szolgáltatást igénybe venni, kivéve aki a településen kiépített
szennyvízhálózatra rácsatlakozik. A közszolgáltatás igénybe nem vételét a szigorú
környezetvédelmi előírások miatt a hatóságok folyamatosan ellenőrzik és jogszabálysértés
esetén jelentős mértékű talaj terhelési díjjal sújtják a közszolgáltatás igénybevételének
elmulasztóját.
A szennyvízberuházással kapcsolatosan értesítjük a lakosságot, hogy 2015. március 9- től
(hétfő) fogadókész a Határ utca végén felépített szennyvíz-tisztítótelep. Ennek kapcsán
jelezzük, hogy aki részleges kivitelezés formájában megoldotta a házi bekötést, intézkedjen a
vállalkozónál a rendszerre való rácsatlakozás érdekében. Javasoljuk továbbá, hogy azon
lakosok, akik még nem intézkedtek a házi bekötés ügyében keressék meg a regisztrált
vállalkozók listáján szereplő bármely szakembert és kössenek rá mielőbb a rendszerre. A
rácsatlakozással kapcsolatos összes teendővel a vállalkozók tisztában vannak, ők egyeztetnek
az üzemeltetővel. A rendszer használata a próbaüzem ideje alatt (kb.:6 hónap) díjmentes.
A rácsatlakozáshoz szükséges az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolás
beszerzése. Aki az érdekeltségi hozzájárulását megfizette, vagy legalább 32.000 forintot elérő
felhasználható befizetése van, annak a részére a társulat a napokban kispostázza az
igazolást.
Azok az ingatlan tulajdonosok, akik érdekeltségi hozzájárulást semmilyen formában nem
fizettek, azok 32.000 forint megfizetése ellenében kaphatnak igazolást.
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Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főbb bevételei és kiadásai:
A bevételt képezi:
- A központi költségvetésből önkormányzatunk terv szintjén 157.173.000 Ft működési
támogatást kap.
- Egészségügyi feladatok ellátására (védőnői szolgálatra és fogorvosi ellátásra) az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár 7.837.000 Ft összegű támogatást biztosít.
- A 2014. évben indult közfoglalkoztatási program keretén belül a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal 11.027.000 Ft támogatást biztosít.
- Helyi adóbevételekből származó tervezett bevétel 49.290.000 Ft. Az önkormányzat a
lakosság teherbíró képességének szem előtt tartása mellett a magánszemélyek
kommunális adójának mértékét nem emelte meg.
- Önkormányzati egyéb működési bevételek (szolgáltatási bevételek, lakbér- és
helyiségbérleti díjak, térítési díjak, stb.) 32.128.000 Ft.
- Szennyvízberuházás támogatási bevétele 211.783.000 Ft.
A működési kiadások 350.684.000 Ft, mely az önkormányzat és intézményei folyamatos és
zavartalan működésének biztosítását szolgáló tételekből tevődik össze (személyi juttatások és
annak járulékai, különböző készletbeszerzések és szolgáltatások igénybevétele).
A felhalmozási kiadások között az alábbi tételeket terveztük meg:
- A szennyvízberuházás támogatási szerződés szerinti 2015. évi része 216.729.000 Ft.
- Az önkormányzati intézmények szennyvízcsatorna bekötései 2.000.000 Ft
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 204.000 Ft.
Beruházás:
Az önkormányzat által „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson” beruházás
megvalósítására benyújtott pályázat 25.885.691 Ft támogatásban részesült. A támogatás
intenzitásának mértéke 71,643 %, ezért a hiányzó forrás biztosításához az önkormányzat EU
önerő, valamint BM önerő pályázatot nyújt be. Pozitív elbírálás esetén a beruházás
megvalósítása során az általános iskola - idősek otthona - konyha esetében közös
kivitelezésben, a sportcsarnok, a művelődési ház, az óvoda és a polgármesteri hivatal
épületeinek tetejére napelemes kollektor kerül felszerelésre. A beruházás összköltsége
36.131.500 Ft.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős
mértékben átalakult. Az állam, valamint az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai
élesen elválasztásra kerültek. Az önkormányzat felelőssége megnövekedett a helyi közösség
szociális biztonságának erősítése, a szociális segélyek biztosítása tekintetében.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg,
így az
- aktív korúak ellátását (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély),
- az időskorúak járadékát,
- ápolási díjat (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- az alanyi és normatív közgyógyellátást, valamint
- az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.
Az eddigiekben a településen benyújtható aktív korúak ellátása tekintetében a további
ügyintézés kizárólag a járási hivatal hatáskörébe tartozik! A 2015. március 1. napjától az
egészségkárosodottak (korábban rendszeres szociális segélyben részesülők) a szociális
törvény erejénél fogva egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek
jogosultak. A járási hivatal ügysegédje továbbra is keddi napokon 8-tól 10 óráig helyben fog
segítséget nyújtani az ügyintézésekben.
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Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok dönthetnek települési támogatás
jogcímen. Az önkormányzat kötelezettsége, hogy a települési támogatásról rendeletet
alkosson, és szabályozza, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, mely teljes mértékben az
önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban
Szt.) által szabályozott ellátások közül átalakításra került normatív lakásfenntartási támogatás
és méltányossági közgyógyellátás a már megállapított - végdátummal rendelkező támogatások kifutó rendszerben kerülnek kivezetésre a rendszerből.
A Szt. által új ellátási formaként bevezetésre kerül a települési támogatás és a rendkívüli
települési támogatás. A települési támogatás rendszeres ellátási forma, a rendkívüli
települési támogatás eseti, rendkívüli élethelyzetbe került, krízis helyzetek kezelésére
nyújt segítséget a kérelmezők részére, akiknek elsősorban betegség, temetés, elemi kár
elhárítása, a gyermekvállalás és gyermekvárás kapcsán jelentkező többletkiadásokhoz
nyújt segítséget. A fentiek figyelembe vételével az önkormányzat a 2015. február 24-i ülésén
megalkotta 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendeltét a szociális juttatások rendszeréről.
Települési támogatás formái:
Lakhatási támogatás: támogatásra az jogosult, akinek
- háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (jelenleg 71.250 Ft), és
- az Szt. 4. §-ában foglaltak szerint vagyonnal nem rendelkezik, valamint
- az érintett ingatlanban, mint önkormányzati bérlakás bérlője, vagy magántulajdonú lakás
tulajdonosa, haszonélvezője, használója jogcímen életvitelszerűen lakik.
A kérelemhez csatolni kell
a) a közös háztartásban élők jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát
b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést
c) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a
lakhatási támogatás utalását kéri.
A támogatásra való jogosultság a fűtési szezon idejére állapítható meg, mely október 15.
naptól következő év április 15. napjáig tart. A jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától, október hónapban 15. napjától maximum a fűtési szezon végéig állapítható meg.
A támogatás mértéke – egységesen – havi 3.000 Ft.
Gyógyszertámogatás: támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (jelenleg 57.000
Ft) nem éri el, egyedül élő esetében a 250 %-át (jelenleg 71.250 Ft). A kérelemhez csatolni
kell
a) a járási hivatalnál indított közgyógyellátás igénylésének elutasításáról szóló jogerős
határozatát
b) a családban élő személyek jövedelemigazolását
A gyógyszertámogatás 6 hónap időtartamra kerül megállapításra, amennyiben kérelmező havi
rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át (jelenleg 7.125 Ft). A támogatás legfeljebb havi 6.000 Ft,
melyet a kérelmező által megjelölt Kisszállás község közigazgatási területén működő
Gyógyszertár részére kerül folyósításra.
Rendkívüli települési támogatás formái:
Temetési támogatás: halálesettel járó temetési költségek viseléséhez nyújt eseti támogatást.
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Gyermekek átmeneti segélye: gyermekváráshoz, gyermekvállaláshoz nyújt a (leendő)
szülőknek egyszeri segítséget, az ezzel járó többletköltségek viseléséhez, továbbá a
gyermekek iskoláztatására vagy a gyermek hátrányos helyzetére való tekintettel. Segélyre
jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (jelenleg 57.000 Ft). A segély összege
elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb 10.000 Ft.
Eseti támogatás: Önhibájukon kívül (pl. betegség, kórházi kezelés) átmenetileg létfenntartási
gondokkal küzdő személyek/családok számára nyújt eseti, pénzbeli segítséget. Támogatásra
jogosult, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg 37.050 Ft),
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (jelenleg:
57.000 Ft). Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg. A
támogatás egyszeri legkisebb összege 2.000 Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege (28.500 Ft).
Elemi kár enyhítési támogatás: az a rendkívüli élethelyzet támogatható ebben a formában,
amikor a településen lakó ingatlanát elemi kár éri (pl.: tűz, robbanás, földrengés, árvíz, belvíz
és viharkár).
Képviselő-testület által önként vállalt egyéb ellátási forma:
Újszülött gyermeknek járó támogatás: a községben született gyermekek részére egyszeri
10.000 Ft összegű támogatás, mely augusztus 20-i falunapi ünnepség keretében kerül
átadásra.
Szépkorúak támogatása: azon személyek részére nyújtató támogatás, amennyiben a
szépkorú a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a KEKKH által közösen kezdeményezett
személyes köszöntést kéri. A támogatás mértéke egyszeri 5.000 Ft értékű ajándékcsomag.
Tájékoztató az átnevezezett közterületekről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014. novemberi lakossági fórumot követően az
önkormányzathoz beérkezett javaslatok figyelembe vételével a Képviselő-testület a 2015.
február 24-i ülésén az alábbi utcaneveket határozta meg.
Átnevezett közterület
Április 4. utca
Felszabadulás utca
Gorkij utca
Hámán Kató utca
Kállai Éva utca
Zója utca
Marx utca

Közterület ÚJ neve
Április utca
Fő utca
Árpád utca
Muskátli utca
Hóvirág utca
Deák Ferenc utca
Malom utca

A fent nevezett utcákban lakók lakcímkártyáit helyben tudjuk lecserélni. Erre vonatkozó
értesítést az érintettek külön kapnak.
A közszolgáltatók és hivatalok felé az önkormányzat fogja egységesen, hivatalból bejelenteni
az átnevezett közterületek változását.
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INTÉZMÉNYI INFORMÁCIÓK
Polgármesteri Hivatal tájékoztatója
Tisztelt Lakosság!
Kisszállás község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B.§-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

2015. április 1. - 2015. május 31. között ebösszeírásra kerül sor.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott
adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat a Kisszállási Polgármesteri Hivatal (6421
Kisszállás, Fő u. 28.) rendelkezésére bocsátani.
Kisszállás Község Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az
összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.
Az adatlap személyesen is átvehető a Kisszállási Polgármesteri Hivatalban vagy kitölthető a
http://kisszallas.hu/sport/ebnyilvantartas-rogzitese oldalon. Az adatlap az eb oltási könyvének
adataiból kitölthető!
Az ebösszeírás 2015. május 31-ig alábbi módon teljesíthető:
- a kitöltött és aláírt adatlapokat a Kisszállási Polgármesteri Hivatalhoz (6421 Kisszállás,
Fő u. 28.) postai úton beküldve, vagy
- személyesen a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett gyűjtőládákba leadva,
- faxon az 77/457-001 fax számra beküldve.
Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy:
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.
rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg
nem jelölt ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
- 2013. január 1-től - a hivatkozott kormányrendelet szerint a négy hónaposnál idősebb
ebek mikrochipp nélküli tartása esetén az ebtartó minimálisan 45.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható, ezért kérjük, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az
ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.
- Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a
központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi
nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett
változásokat, szaporulatot írásban, az adatlap kitöltésével bejelenteni a fentiekkel azonos
módon.
A bejelentési kötelezettség teljesítése június hónaptól kezdődően lakóingatlanonként
ellenőrizésre kerül. Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi
bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft pénzbírság.
Tisztelt Lakosság!
Községünkben az idei évben lomtalanításra 2015. június 1-től június 5-ig kerül sor. A
pontos beosztásról május elején írásban is tájékoztatjuk a lakosságot. A szolgáltató 2015. évi
lomtalanítási terve hamarosan megjelenik a http://www.fbhkft.hu/ weboldalon is.
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Hírek a Napraforgó Óvodából
Óvodai beíratás időpontjai:

2015. április 28., 29., 30.

Ezeken a napokon 8.00 – 16.00 óráig lehet az óvodát felkeresni. Beíratható az a gyermek, aki
2016. február 28-ig betölti a 3. életévét.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton 483.000 Ft-ot nyert az
óvoda integrációs pedagógiai program megvalósítására, melynek keretében a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatását valósítottuk meg 2014. május 18. és
2015. február 28. közötti időszakban. A pályázati programban 13 gyermek vett részt.
Varga Nándorné
óvodavezető
Hírek a Művelődési Ház és Könyvtárból
2015. év I. félévi rendezvények:
Március 19-26.

Internet Fiesta – Környezetünk és családunk az interneten.
Részletes programok a könyvtár honlapján. www.kisszallaskonyvtar.hu
Várjuk azokat, akik szívesen tanulnának alap internet használatot.

Március 14.

10.00 – 12.00 óráig játékos foglalkozás gyerekeknek az 1848-as
forradalom és szabadságharc jegyében

Március 25.

16.00 órától Ringató: énekes-hangszeres foglalkozás babáknakmamáknak Vadai Henriettával.

Április 17.

17.00 órától. R. Kárpáti Péter - Élet az élet után – című filmvetítéssel
egybekötött előadása. A film és az előadás célja, hogy a közönség elé
tárja mindazt, amit ma a sokakat érintő jelenségről tudni lehet,
tudományos ismeretekkel, a legfrissebb kutatási eredményekkel,
szakértői háttérrel.

Június 7.

Községi Gyermeknap (részletes program a plakátokon)

Rendszeresen megrendezésre kerülő „Körök-Klubok”:
minden szerdán

16.00 órától Baba-mama klub a könyvtárban

minden csütörtökön 14.00 – 16.00 óra között Kézimunka szakkör
16.00 – 17.00 óra között Népdalkör
MINDEN PROGRAM DÍJMENTESEN LÁTOGATHATÓ!
Falugazdász:

minden kedden 8.00 – 15.00 óra között Soltész Gergely falugazdász

Ügyvéd:

minden szombaton 9.00. órától Kucsera Jánosné dr. ügyvéd
Erdélyiné Zsoldos Ildikó
intézményvezető
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Hirek a Sallai István Általános Iskolából
Január 12-én 3. és 4. osztályos tanulók játékos sportversenyen vettek részt ahol 4. helyezést
értek el.
A Generali - Szimba Intézményi pályázaton 150.000 Ft-ot nyert iskolánk. Ebből
megrendezésre került egy sportdélután, melyen Katus Attila aerobik órát tartott és életmód
tanácsokat adott a gyerekeknek.
A megyei "Próbatétel Meseországban..." című mesemondó versenyen Pap Korina 3.
osztályos tanuló képviselte a kiskunhalasi járást. Kiemelkedő helyezést ért el, udvarhölgy lett.
Felkészítő tanár: Benke Magdolna Mária.
Iskolánk tanulói két matematika versenyen vettek részt: Zrínyi Matematikaversenyen és az
Orchidea – Pangea elnevezésű versenyen.
Február végén a Simonyi helyesírási verseny helyi fordulóját bonyolítottuk le és küldtük
tovább a legjobb eredményt elért tanulók feladatlapjait.
Március 15-e alkalmából ünnepi műsort tartunk 2015. március 13-án 12.00 órakor. A
koszorúzásra és a műsorra várjuk a község lakosait.
Papdi Józsefné
igazgató
Minor Portus Alapítvány hírei
Május 1-én Családi majálisra hívjuk és várjuk a hittanos gyerekeket szüleikkel,
testvéreikkel. Részleteket a későbbiekben közlünk.
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki az adója 1%-ával 2014-ben támogatta
alapítványunkat. 2015-ben is várjuk az 1% felajánlásokat. Az összeget gyerekek
táboroztatására és rendezvényekre használjuk fel.
Egyházi hírek
2015-ben az egyházi hozzájárulás összege 2.300 forint.
2015 „A Megszentelt Élet” éve. Minden hónapban egy szerzetesrend tagjai látogatnak el
településünkre, egy-egy vasárnapi szentmisén mutatják be rendjüket.
Húsvéti ünnepi szentmisék rendje: április 2-án
Nagycsütörtökön
18.00 óra
április 3-án
Nagypénteken
18.00 óra
április 4-én szombaton Feltámadási körmenet 18.00 óra
április 5-én
Húsvét vasárnap
11.00 óra
április 6-án
Húsvét hétfőn nem lesz szentmise
Bérmálás Pünkösd szombatján május 23-án.
Isten áldását kérem a község minden lakójára
Bolvári János
plébános
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Civil szervezetek részére adó 1 %-ának felajánlásához azonosítók
Civil szervezet neve
Kisszállási Kulturális és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület (KISZE)
Minor Portus Alapítvány
Szociális Alapítvány
Nyugdíjas Egyesület
Mozgáskorlátozottak Kisszállási Csoportja
Polgárőr Egyesület
Kisszállási Sport Club
Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány
Főnix Egyesület

Adószám:
18343524-1-03
19552828-1-03
18356894-1-03
18352924-1-03
18351325-1-03
18351961-1-03
19552079-1-03
18361001-1-03
18147397-1-03

_____________________________________________

Kisszállás, 2015. március 5.
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

