ÖNKORMÁNYZATI

TÁJÉKOZTATÓ

2014. I. szám
Tisztelt Lakosaink!
A Képviselő-testület által alkotott rendeletek, fontosabb határozatok:
A Képviselő-testület a 2013. évi II. félévben 8 alkalommal ülésezett.
Rendeletek:
Megalkotta
- a civil szervezetek támogatási rendjéről
- az önkormányzati tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról
- a közterület elnevezéséről és a házszámozásról
- az önkormányzati segélyről
- a szociális célú tűzifára való jogosultságról és igénylés feltételeiről
- a kiadások készpénzben történő teljesítésének esetiről
- Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során
beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének
és hasznosításának feltételeiről
szóló önkormányzati rendeletét.
Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.
Új szerkezetbe foglalta
- az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egy szabályairól
- a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
szóló önkormányzati rendeletét.
Hatályon kívül helyezte az építményadóról szóló rendeletét.
Határozatok:
A Képviselő-testület az eltelt időszak alatt 128 határozatot hozott.
1.) Elfogadta
- Kisszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóját, valamint a háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékoztatóját
- a 2014. évi költségvetési tervkoncepcióját
- a 2014. évi belső ellenőrzési munkatervét
- a 2014-2018. évi Stratégiai ellenőrzési tervét
- település közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját
- a Napraforgó Óvoda 2012/2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját, valamint a
2013/2014. évi munkatervét
- a LOCAL AGENDA 21 a fenntartható fejlődés helyi programját
- a Helyi esélyegyenlőségi programot.
2.) Döntött
- a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan
 az ideiglenes mérnöki feladatokat ellátó Mérnökműhely Kft megbízásáról
 a mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki felügyeleti feladatok ellátására nyertes
Innober-Wave Kft (1087 Budapest, Baross tér 2., 1/5.) és Kömi Kft. (1036 Budapest,
Galagonya u. 5.) közös ajánlattevő kivitelezők kiválasztásáról
 Víziközmű Társulati hitel készfizető kezesség vállalásáról
- a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
- a település közbiztonságának javítás érdekében a biztonságot szolgáló eszközök beszerzéséről

-

dr. Prohászka Rád Imre gyermekorvossal kötött vállalkozási szerződés megmondásáról
a fogászati alapellátás működési engedélyének további 1 évre történő meghosszabbításáról
a Napraforgó Óvoda kiscsoport létszámának meghatározásáról
a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltatáshoz történő
csatlakozás elutasításáról
„Kulturális út„ vándorkiállítás megszervezésében való részvételről
a civil szervezetek támogatására pályázatok kiírásáról és a beérkezett pályázatok támogatásban
önkormányzati tulajdonú bel – és külterületi ingatlanok értékesítéséről
az önkormányzati tulajdonú – szociális alapon bérbe adott – lakások lakásbérleti
szerződésének további 1 évre történő meghosszabbításáról, valamint
az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának
felülvizsgálatáról, és 2014. évre vonatkozóan 2,4 %-os, az infláció mértékével történő
díjmérték növeléséről.
A Képviselő-testület 2013. évi költségvetéséről:

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséhez a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázva 6 millió Ft támogatásban részesült.
Az önkormányzat a lakosság teherbíró képességének szem előtt tartása mellett a magánszemélyek
kommunális adójának mértékét a 2013. évhez hasonlóan a 2014. évtől nem emelte meg.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók részére 2013. szeptember 1-től
december 31-ig havi 5.000 Ft/hó/tanuló támogatást fizetett ki.
Az önkormányzat részben saját, részben pályázati támogatásokból megvalósította és a
közeljövőben megvalósítja az alábbi fejlesztéseket:
-

684.500 + Áfa önkormányzati saját forrásból felújította a Petőfi utcai orvosi rendelő vizesblokkját
a 2012. évi 13 millió Ft pénzmaradványból az alábbi felújításokat határozta el:
 Kápolnai út szántóföld felöli oldalán útpadka kialakítását
 Polgármesteri Hivatalban gázkazánok cseréjét
 Felszabadulás u. 29 (volt Nappali Ellátó intézménye) lépcsőjének és konyhájának felújítását
 Önkormányzati konyha részleges nyílászáró cseréjét (északi oldalon lévő ablakok és az épület
két végén lévő bejárati ajtó)
---------

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy viharos széllel kísért havazás esetén, hóátfúvások miatt a
Kápolnai út lezárásával kell számolni! Figyeljünk a kihelyezett jelzésekre.
Hírek a Művelődési Ház és Könyvtárból
2014-ben is várjuk az olvasni szeretőket, sok új kiadványunk érkezett, melyek hasznos időtöltést ígérnek.
Néhány cím a kínálatból:
Szépirodalaom:
Frei Tamás: 2015
Vekerdy Tamás: Jól szeretni? Tudod-e,hogy milyen a gyereked?
Collins: Az éhezők diadala
Ugron Zsolna: Erdélyi menyegző
Oravecz Nóra: 99 léleksimogató gondolat
Szakkönyvek:
Fel a netre öregem!
Házi sajtkészítés
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Gyermekkönyvek:
Benedek Elek meséi: A vadgalamb és a szarka
D.Tóth Kriszta: Rejtélyes üzenet, Zinka és Hugó
Erdélyiné Zsoldos Ildikó
intézményvezető
Hírek az Egyházközségtől
Milyen világban szeretnék élni?
Gyermekek válaszai
-

-

-

-

-

Olyan világban szeretnék élni, ahol nem lenne veszekedés, hazugság, bűn, és az emberek kedvesek
lennének egymáshoz. Nem árulkodnának és nem csúfolkodnának és segítenének az öregeknek.
Olyan világban szeretnék élni, ahol nem lenne háború, mert én nem szeretem a háborút. Én szerintem
senki sem szereti a háborút, csak a rossz emberek. Minden ember egyenlő lenne (beleszólhatna az
ország ügyeibe).
Olyan világban szeretnék élni, ahol mindenki szépen beszél és senki sem káromkodik. Mindenki
tiszteli a Mennyei Atyát és bízik Jézusban.
Olyan világban szeretnék élni, ahol nem verik a gyerekeket, ahol mindenki templomba jár, és az
emberek megfogadják egymás tanácsát. Ahol nem szennyezik a levegőt és a vizet, hogy egészségesek
lehessünk.
Olyan világban szeretnék élni, ahol a gyerekek soha nem vinnének egyest haza. Az egész világ
gazdag lenne. Szép ruhája lenne mindenkinek. A házak szépek és magasak lennének. Az emberek
olvasnák a bibliát, az egész világ hinne Istenben és imádkozna.
Olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek nem követnének el bűnt, és nem innának sokat. Az is
jó lenne, ha a szülők nem veszekednének, és nem válnának el, hanem békésen élnének.
Olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek tisztelik egymást, szeretetben élnek. A gyerekek
örömet szeretnének szüleiknek, a szülők meg beszélgetnének velük. Akli bajban van, annak
segítenének. Nem dühösködnének, hanem boldogok lennének.
Olyan világban szeretnék élni, amilyet Isten akart. Ahol igazság van és nincs háború. Szeretném, ha
mindenki járna hittanra.
Olyan világban szeretnék éli, ahol mindenki hallgat anyukájára. Ahol nem lenne bűn, és nem halna
meg senki, mindenki örökké élne.
- keresztény világban szeretnék éli. Az egyik ember ne legyen gazdagabb, mint a másik, és aki
gazdag, adjon a szegényebbnek, de a szegény is legyen rendes a gazdaghoz.
Olyan világban szeretnék éli, mint Jézus, mert Ő meggyógyította a betegeket és jószívű volt.
Olyan világban szeretnék élni, ahol csend van végre és nyugalom.

A világ olyan-amilyen, vajmi keveset tudunk mi, kisemberek, változatni rajta. A világot a politikusok
irányítják – mondják a felnőttek. De ezt a kérdést gyerekeknek tettük fel, akik még nem annyira
letargikusak, mint a felnőttek. A gyermek még őszinték, vágyaik a legtisztább emberi vágyak
megfogalmazódásai. Válaszaikban olyan világkép jelenik meg, amely minden ember lelke mélyén ott él,
csak nem meri megfogalmazni, vagy nem hiszi, hogy a világ – a mi világunk -, amelyben élünk, igenis
formálható és megváltoztatható.
Isten ültette belénk ezeket az őseredeti, tiszta elképzeléseket a világról, hinnünk kell, hogy Jézus
Krisztus éppen azért jött el közénk, hogy ez az új világ bennünk és közöttünk felépülhessen. Az utat is Ő
mutatja meg az Evangéliumban, hogyan lehetséges ez. Az Ő élete minta minden ember számára, hogy
tökéletese emberségünket megvalósíthassuk. Az Ő 33 éve a földön feljogosít bennünket arra, hogy
higgyünk annak a világnak a realitásában, ami a gyermekek válaszaiban megfogalmazódik. Az Ő
keresztje egyszer s mindenkorra magába öleli a világ összes fájdalmát. Az Ő keresztjén a világ összes
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gonoszsága, minden szenvedése, minden reménytelensége és hitetlensége, minden kétségbeesett
szorongása összesűrűsödik egyetlen kiáltásban: “Istenem, Istenem, miért hagytál el?” Isten meghalt
értünk a kereszten. Ettől a pillanattól kezdve az ember keresztútja már nem reménytelen sziszifuszi harc,
hanem olyan harc, amelyben győzedelmeskedhet, mert a Golgota keresztjén az Élet legyőzte a halált. A
világ meg van váltva. Senki és semmi sem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, mert a kereszten már
minden megtörtént, értünk és helyettünk.
Jézus halála és feltámadása megnyitja számunkra egy új világ lehetőségét, melyet itt a földön kezdünk
építeni, de amely teljes valóságában, az örökkévalóságban valósul meg. Nem lenne helyes, azonban
teljesen szétválasztanunk a földi és a mennyei világot. Hisszük ugyanis, hogy Jézusban elérkezett közénk
Isten Országa, és polgára lehetünk ennek az Országnak már itt a földön is, azáltal, hogy Isten törvényei
szerint élünk.
“Aki szeretetben él, Isten él, és Isten él Őbenne” – mondja János apostol levelében. Az Isten országa
polgárokat keres, embereket, akik már itt a földön egy új világ felépítéséért akarnak élni. Ennek a
világnak egyetlen törvénye van, - a személyes, (a másokért teljesen elégő) szeret. Aki csak egy pohár
vizet is ad egy szomjazónak, az új világot építi, mert Jézus Krisztus óta az új világ már nem utópia, az
alapjait ugyanis Ő rakta le. Aki segít a rászorulónak, aki tud sírni a sírókkal és nevetni a nevetőkkel, aki
kilép egoizmusának bástyái mögül, az új világot építi.
Kicsi a mag, amelyből a mustára kinő, kicsi tettek azok, amelyek megváltozathatják a világot,
amelyben élünk. Aki Krisztus keresztjének követője lett, saját keresztjének elfogadása által valami új
valóság, isteni valóság részese lehet. Aki fölveszi mindennap keresztjét (Jézus keresztjéből erőt merítve
az erőt), aki betegágyon fekszik talán, de szenvedését másokért fölajánlja, - az új világot építi. Aki az
evangélium értékrendje szerint próbál élni ebben a társadalomban, az új világot építi.
A magot el kell ültetni, hogy abból fa legyen. A szeretetről, a békéről nem elég beszélni, el kell
kezdeni élni, hogy az új világ bennünk és közöttünk felépülhessen….

Szentmise

Temetés

Tájékoztatás 2014 évről.
KISSZÁLLÁS
Lelkület
Szentmise értéke: Jézus kereszt áldozata.
Élőkért és holtakért, különleges szándékra és hálából is kérhetjük 2.100Ft
és felajánlhatjuk.
„Atyám házában sok lakóhely van…”- mondja Jézus.
Ezt kérjük, ezért imádkozunk, hogy elfoglalják helyüket elhunyt
testvéreink Isten országában.
15.000Ft
Polgári temetés díja is legalább ennyi.
Ne csak a testre gondoljunk, hanem a lélekre is
melynek örök boldogsága rajtunk is múlik.

Harangvers

Imádságra hív az elhunytakért.

1.000Ft

Esküvő

Isten áldásával kezdik meg közös és családi életüket.

20.000Ft

Egyházi
hozzájárulás

Önkéntes hozzájárulás az egyházközség életéhez. E
összeget ez évtől a mellékelt utalványon is be lehet fizetni
Takarékszövetkezetben, szentmisék után a sekrestyében is lehet
rendezni. Egyházi hozzájárulást 18 éves kortól illetve önálló 2.200Ft/fő
jövedelemmel rendelkező személynek kell fizetni.

Minor Portus Alapítvány nevében szeretném, megköszöni a 2013-ban felajánlott 1%.
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Ebben az esztendőben is lehetőség az 1% felajánlására a következő adószámon. 19552828
Az Alapítvány célja
Kisszállás és vonzáskörzetében a rászorulók, elsősorban idősek, betegek,
szociálisan elesettek, nagycsaládosok segítése, gondozása.
A fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének segítése.
Az ifjúság Don Bosco-i hagyománynak megfelelő szellemű nevelése és ehhez
szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása valamint az ifjúság kulturális
tevékenységének előmozdítása és érdekképviselete.
Kisszállás és vonzás körzetében fellelhető, helyi jelentőségű középületek, és
kulturális értéket képező ingatlanok állagának megóvása, bővítése,
felszerelése, különös tekintettel a közösség építését, erősítését szolgáló célok
megvalósítására.
Kisszállás település testvér kapcsolatainak ápolása határon belül és kívül.
Bolvári János
plébános

Kisszállás, 2014. január 6.
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
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