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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
2016. I. szám
TISZTELT LAKOSAINK!

A Képviselő-testület által alkotott rendeletek
A Képviselő-testület 2016. év eddig eltelt időszakában megalkotta:
- 2/2016.(II.1.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról,
- 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendeletét a szociális juttatások rendszeréről,
- 4/2016.(II.17.) önkormányzati rendeletét Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről
- 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételének módosításáról
- 8/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszerének módosításáról
melyekkel kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatja és hívja fel a Tisztelt Lakosság figyelmét.
Talajterhelési díj: A rendelet értelmében az a környezethasználó (kibocsátó), aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára, annak üzembe helyezését követő 90 napon belül nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz,
talajterhelési díjat köteles fizetni. A talajterhelési díj alapja a fogyasztott víz mennyisége. Mértéke az
alapnak, az egységdíjnak és a területérzékenységi szorzónak a szorzatával meghatározott mennyiség. (A
környezetterhelési díjról szóló törvény 12. §-a az egységdíj mértékét 1.200,-Ft/m3-ben állapította meg. Ezt
kötelező korrigálni a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések
besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendeletben megállapított területérzékenységi szorzóval, mely
Kisszállás esetében 1,5.) Az 1m3 kibocsátott szennyvíz esetében a talajterhelési díj mértéke 1.800,- Ft.
A környezetterhelési díjról szóló törvény 21/A. §-a szerint a talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. Az üzembe
helyezéstől számított 90 nap ugyan 2016. január 20. napján lejárt, de a talajterhelésről szóló rendelet a
Képviselő-testület úgy fogadta el, hogy az csak 2016. április 01. napjától lép életbe. Értelemszerűen az első
bevallásokat 2017. március 31-ig kell a kibocsátóknak benyújtaniuk a 2016. április 01-december 31-ig
terjedő időszakra vonatkozóan.
A Képviselő-testület azon fogyasztók részére, akiknek az éves vízfogyasztása a 15 m3-t nem haladja
meg, jelentős szennyvíz termelése nincs, a talajterhelési díj fizetése alóli mentességet biztosít. Ebbe a
körbe esik bele az a – ivóvízellátással rendelkező belterületi ingatlan tulajdonos, használó, a közcsatornára
még nem csatlakozott – fogyasztó,
- aki a beépítetlen telekre még lakóépületet nem épített,
- akinek a tulajdonában lévő telek mezőgazdasági hasznosítású, és a telek vízellátása fúrt kúttal
megoldott
- akinek csak az udvarban van vízvételi lehetősége.
A mentesség igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani.
Szociális juttatások rendszere: Az önkormányzat szociális célra tervezett keretének felhasználása a
lakosság széles köre által igénybe vehető ellátások tekintetében a 2016. évre is biztosított, így a Képviselőtestület az alábbi ellátási formákat és jogosultági feltételeket határozta meg. A jogosultsági feltételek
tekintetében a jövedelemhatárok az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegét veszik alapul, mely
jelenleg 28.500 Ft/hó.
Lakhatási támogatás:
- a háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét a nyugdíjminimum 300 %-ában
- a támogatási jogosultságot a fűtési szezon (október 15. napjától – április 15. napjáig) helyett 1
évben, a kérelem benyújtási hónapjának első napjától
- a támogatás mértékét 3.000 Ft/hó összegről 4.500 Ft/hó összegben határozta meg.
Gyógyszertámogatás:
- az egy főre jutó jövedelmet egységesen a nyugdíjminimum 250 %-ában
- a támogatási jogosultságot a 6 hónap helyett 1 évben határozta meg.
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Temetési támogatás:
- az egy főre jutó jövedelmet családban élők esetén a nyugdíjminimum 250 %-ában, egyedül élők
esetében a nyugdíjminimum 300 %-ában
- a támogatás mértékét a minimum 18.000 Ft-ról minimum 25.000 Ft-ra, a maximum mértékét
változatlanul 50.000 Ft-ban határozta meg.
Arany János Tehetséggondozó Programban/Kollégiumi Programban résztvevő tanulók támogatása:
mint új ellátási formát vezetett be, ahol:
- az egy főre jutó havi jövedelmet a nyugdíjminimum 300 %-ában
- a támogatási jogosultságot az aktív tanulmányi jogviszony idejére (adott tanév szeptember 1.
napjától következő év június 30. napjáig)
- a támogatás mértékét 5.000 Ft/hó összegben határozta meg.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételé-ről szóló önkormányzati rendeletét a
Képviselő-testület a szociális étkeztetés tekintetében első körben úgy módosította, hogy 2016. március 1jei hatállyal a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-a helyett 350 %-ban, azaz 99.750 Ft/fő összegben határozta
meg. Az ellátás mind szélesebb körben történő igénybevétele érdekében az önkormányzat a továbbiakban
vizsgálja annak lehetőségét, hogy az étkeztetést a valóban rászorulók – főképp idős koruk és egészségi
állapotuk miatt – tudják igébe venni.
A gyermekvédelem helyi rendszeré-ről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület a
közétkeztetésre vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében vizsgálta felül, mivel 2015.
szeptember 1-jétől az új nyersanyagnorma szerint kerülnek összeállításra az étrendek. Ennek köszönhetően
a közétkeztetésben a kevesebb só és cukorbevitel mellett megnövekedett a tejtermékek, és a friss
zöldségfélék fogyasztása. Az óvodai és iskolai étkeztetés tekintetében 2016. március 1-től az alábbi
nyersanyag-normák kerültek meghatározásra:
Óvodai ellátás
tízórai
ebéd
uzsonna

80 Ft/fő/nap
155 Ft/fő/nap
67 Ft/fő/nap

tízórai
ebéd
uzsonna

Iskolai ellátás
1. korcsoport
2. korcsoport
1. korcsoport
2. korcsoport
1. korcsoport
2. korcsoport

84 Ft/fő/nap
92 Ft/fő/nap
180 Ft/fő/nap
195 Ft/fő/nap
70 Ft/fő/nap
85 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj a 27 % ÁFA-t nem tartalmazza.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főbb bevételei és kiadásai:
A bevételt képezi:
- A központi költségvetésből önkormányzatunk terv szintjén 153.384.340 Ft működési támogatást kap.
- Egészségügyi feladatok ellátására (védőnői szolgálatra, gyermekorvosi és fogorvosi ellátásra) az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 14.178.000 Ft összegű támogatást biztosít.
- A 2015. évben indult közfoglalkoztatási program keretén belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
31.511.000 Ft támogatást biztosít.
- Helyi adóbevételekből származó tervezett bevétel 62.360.000 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.) 38.321.000 Ft.
- Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére 1.867.000 Ft támogatást hagyott jóvá a Herman Ottó Intézet,
amelyet részben jármű felújításra, részben pedig jelzőrendszeres segítségnyújtás kiépítésére fordít az
önkormányzat
A működési kiadások: 276.715.000 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).
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A felhalmozási kiadások között az alábbi tételeket terveztük meg:
- Az önkormányzati intézmények tárgyi eszköz beszerzéseire 2.967.000 Ft-ot.
- Művelődési ház és Könyvtár 2015. évi érdekeltségnövelő támogatásból nyílászárók cseréjének
megvalósítására 842.000 Ft-ot.
- Köztemetőbe hulladékgyűjtő konténerek beszerzésére 600.000 Ft-ot.
Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 13.260.340 Ft tartalékot különített el fejlesztések
pályázati önerejének biztosításához.
Csatornadíjakról
2015.11.30. napjától kezdődött el a szennyvízdíj felszámítása azokon a helyeken, ahol a rákötés már
megtörtént. A díjat rendkívül magasnak tartja minden igénybevevő, így az önkormányzat is. A jelenlegi díj
egy un. átmeneti díj, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal állapít meg, és a
későbbiekben módosíthat is. A Kiskunvíz jelenleg ideiglenes szolgáltatást végezhet csak szennyvíz
vonatkozásában a településünkön. Amint az általa kezdeményezett engedélyezési eljárások lezárulnak,
akkor képződik a „végleges” szennyvíz-díj. A magas díjak megfizetésében a települési támogatás lehet
segítség. Azon családoknál ahol az egy főre jutó jövedelem a 85.500 forintot nem haladja meg és még
eddig nem vették igénybe ezt a támogatást érdemes kérni annak megállapítását (4.500 ft/hó április
hónaptól).
Fogászati ellátás
A Képviselő-testület pályázata alapján Dr. Mózes Gyula (6120 Kiskunmajsa, Ady Endre u. 6.) fogorvost
foglalkoztatja 2016. március 1. napjától. A Doktor Úr a településen a fogászati alapellátást heti 21 órában az
alábbi rendelési idővel biztosítja:
Hétfő:
1300 – 1800 óráig
Kedd: 700 – 1100 óráig
Szerda: 1300 – 1800 óráig
Csütörtök:
700– 1100 óráig
Péntek: 1300 – 1600 óráig.

Szünidei étkeztetés
A 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet módosításának 2016. január 1-jétől történő hatályba lépésével
bevezetésre került a szünidei étkeztetés, mint új ellátási forma.
A települési önkormányzat a szünidei étkeztetést
a) az iskolás korú gyermekek esetében a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az óvodás korú gyermekek esetében az óvoda zárva
tartásának időtartama alatti munkanapokon és
b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt
legalább 43 munkanapon, valamint ezen időtartamra eső óvoda zárva tartásának időtartama alatti
munkanapokon
szervezi meg.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes
képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja. Ezzel egyidejűleg
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a korábbi években
megszervezett nyári gyermekétkeztetés megszüntetésre került.
Központi alapellátási orvosi ügyelet
2016. március 1-től új helyszínen, Kiskunhalason a Nagy Szeder I. utca 1. szám alatti ingatlanban kerül
biztosításra a központi orvosi ügyelet mind a felnőtt, mind a gyermekorvosi ügyelet tekintetében. Parkolási
lehetőség a Nagy Szeder I. utca 1. szám alatti ingatlan udvarban – korlátozott számban – van kialakítva.
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CSOK telekkedvezmény
A Képviselő-testület „A családok otthonteremtési kedvezménye helyi támogatása” kapcsán a Kisszállás
Nap utcában lévő 2 db önkormányzati tulajdonú építési telek eladási árát 1 Ft/m2 + ÁFA összegben
határozta meg, amennyiben a vevő a 2016. január 1. napjától érvényes új CSOK rendelet feltételei szerint
építkezés céljára vásárolja azt meg.
„Tiszta udvar - rendes ház mozgalom elindítása”
A Képviselő-testület a március 31-i ülésére napirendre tűzte a „Tiszta udvar – rendes ház mozgalom”
elindításának, keretszabályainak kidolgozására irányuló napirendet. A mozgalom célja, hogy a településen
lévő lakott ingatlanok (kül- és belterületen egyaránt) tiszta, rendbe tartott, virágosított, zöldterületek
rendezésével a fenti címért egymással versenybe keljenek. A szavazatok által elnyert címet a Képviselőtestület a település falunapja, Augusztus 20-a alkalmával hirdeti ki és adja át az elismerést. Ezúton
buzdítunk minden ingatlantulajdonost, ingatlanhasználót, hogy a mozgalomban vegyen részt!
Tűzgyújtási tilalom alóli mentesség
A Képviselő-testület soron következő ülésén képviselői javaslatra megvizsgálja a tűzgyújtási, égetési
szabályok helyi szabályozása lehetőségét. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. számú
BM rendelet 2015. március 5-i hatályba lépésével a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan mindenkit érintő
korlátozást vezetett be. Eszerint, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a
belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Külterületen az
ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen
irányított égetést végezhet.
A helyi önkormányzat a belterületi szabadtéri tűzgyújtást saját hatáskörben szabályozhatja. Ebben az
esetben is csak kerti növényi eredetű hulladék égetésére hatalmazhat fel a rendelet. Az egyéb
kommunális eredetű hulladékokat esetleg műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek
maradékait és csomagoló anyagait szelektíven kell gyűjteni.
A rendelet tervezet szerint majd évente két alkalommal, tavasszal április 1-től április 30-ig, valamint
ősszel október 1-től október 31-ig lehetőség lesz arra, hogy belterületen – a szükséges előírások
betartásával – kerti növényi eredetű hulladékot lehessen égetni. A rendelet elfogadásáról és a
részletszabályokról értesíteni fogjuk a lakosságot.
Vegyeshulladék gyűjtése
2016. január 1-jével módosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII.31.) Korm.r. 7.§ (1a)-(1c) bekezdése. A módosított szabályozás értelmében a
vegyeshulladék gyűjtésre vonatkozóan a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az
ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. Ez a kötelezettség
tehát nem az edényzet beszerzésére és annak biztosítására terjed ki, hanem csak a választási lehetőség
biztosítására.
A fentiek a gyakorlatban azt jelentik, hogy az ingatlant életvitelszerűen egyedül használó természetes
személy 60 literes, a nem egyedül élő ügyfél 80 literes kukát is választhat. Aki a változtatás mellett dönt,
annak - nevére szóló számlával igazoltan - vásárolnia szükséges egy kisebb méretű edényt, azt követően a
szolgáltató által rendszeresített bejelentő lapon kell a közszolgáltatót (FBH-NP Kft., Vaskút) értesíteni. A
bejelentő laphoz mellékelni kell a számla másolatát, valamint – egyedülálló személy esetében- a települési
önkormányzat által kiadott igazolást.
A kisebb kuka beszerzését követően az önkormányzatunk által biztosított 120 literes zöld színű
kukát az önkormányzat Felszabadulás u. 33. szám alatti telephelyén kell leadni, és a polgármesteri
hivatalban vezetett nyilvántartásból töröltetni.

5
Hatályos szolgáltatási díjak:
- 60 literes edényzet bruttó 199 Ft/alkalom
- 80 literes edényzet bruttó 267 Ft/alkalom
A sárga fedelű – szelektív hulladékgyűjtő – kuka használatát a változás nem érinti, és a szolgáltatási
díj mértékét nem befolyásolja.
Lomtalanítás
Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó
egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett továbbra is évente 1 alkalommal – azonban az
ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a
háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól
történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb
szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb
időpontot. A 2016-os évben a lomtalanítást március 15. és június 15. közötti időszakban kérheti az
ügyfél előzetes egyeztetést követően. Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20-401-4304 telefonszámon
tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség
lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele,
hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Kft.
munkatársával.
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált
használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok
a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve
kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
 gally /év folyamán lesz szervezett zöldhulladék gyűjtés/, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és
állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből
származó hulladék.
Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő lomtalanítás előnye, hogy:
 a településen egy időpontban nagyobb területen nem kerül hulladék kihelyezésre, ez nem rontja a
település látképét,
 elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó kellemetlenségek,
 nincs „lomozás” a lomtalanításon belül,
 kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik egyedi igényeikhez.
Ismertető a kutyák tartós láncon tartásának tilalmáról
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet
módosítása értelmében 2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A rendeletmódosítás
hatására az írott és elektronikus média széles körben, riportokban, hírportálokon és közösségi felületeken
foglalkozik a témával, sokszor minden valós alapot nélkülöző formában.
Mit is jelent ez a változtatás és miért volt szükség rá? Sajnos még ma is vannak olyanok, akik a kutyát
egyszerű „jelzőrendszerként" kikötve, kennelbe zárva, vagy egy hátsó kertbe „száműzve" tartják, egyetlen
elvárásuk az állattal szemben, hogy riassza el a betörőt vagy a rókát. Miközben tudjuk, hogy a kutya az
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egyetlen olyan állatfaj, mely fajtársaival szemben is inkább az ember társaságát választja, és szüksége is
van rá, hiszen „társadalmi lénnyé" vált az emberrel való évezredes együttélésben. Az emberrel szembeni
kutyatámadások vizsgálatakor azt láthatjuk, hogy a komoly sérüléssel vagy akár halállal végződő esetek
nagy részét rosszul szocializált, tehát olyan kutyák okozzák, akiket megfosztottak attól a lehetőségtől, hogy
megfelelő kapcsolatot alakítsanak ki az emberekkel. Természetesen nagyon nehéz lenne jogszabályi
keretek között minden egyedre, fajtára, tartási módra pontosan meghatározni, hogy hány perc séta, közös
játék, irányított tevékenység szükséges ahhoz, hogy leghűségesebb társunk jól szocializált, boldog,
kiegyensúlyozott lényként élhessen.
Több száz, nagyon is eltérő igényű kutyafajtát ismerünk, így rendkívül nehéz lenne általános előírásokat
alkalmazni, hiszen egészen más a mozgásigénye például egy mopsznak és más egy szetternek, más
hőmérsékleten érzi jól magát egy bernáthegyi és máson egy szőrtelen fajta, a rendkívül változatos
keverékekről nem is beszélve. Tehát szinte minden eset – az alapvető, jogszabályokban rögzített
kötelezettségeken felül – egyedi elbírálást igényelne. Például nem lehet kimondani, hogy az időszakosan
használt lánc rosszabb, mint a kenneles tartás. Egy jól megválasztott futólánc, melyet a "történések"
közelében, inger gazdag környezetben helyeznek el, egyrészt nagy mozgásteret biztosíthat a kutyának,
másrészt kevésbé zárja őt ki az emberekkel való kapcsolat lehetőségéből, mint egy, az udvar végében
elhelyezett kennel. Ugyanakkor, ha ez a kennel csak a kutya pihenését szolgálja, de a nap nagy részét
szabadon töltheti a kertben és rendszeresen sétálni is viszik, foglalkoznak vele, akkor természetesen
megfelelő. Bármely tartási módban lényeges, hogy a kutyának biztosítani kell a gazdával együtt töltött idő,
a közös séták (a kertben tartottaknak is!) és a szabad mozgás lehetőségét! Törekedni kell arra, hogy minden
kutya – még a nehezen kezelhető, harapós állat is – legalább időnként szabadon mozoghasson egy
biztonságosan bekerített, zárt területen, vagy ha ez az állat viselkedése miatt nem lehetséges, akkor egyéb,
irányított tevékenységgel kell kielégíteni a mozgásigényét. Vonatkozik ez természetesen a kis lakásban
egész nap bezárva hagyott, sétálni csak pár percre, pórázon levitt, nagy mozgásigényű fajtákra is! A
rendelet előírásai tehát egyfajta követendő irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartási szokások
kialakulását. Másfelől alapvető, általános előírás, hogy a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy
az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor szükségtelenül ne zavarja a
lakóközösség életét, szokásrendjét. Természetesen még ennél is fontosabb az ember egészségének és testi
épségének védelme! A két dolgot – a felelős állattartást és az ember testi épségének védelmét – kell
szinkronba hoznunk, törekedni kell arra, hogy csak az tartson állatot, aki e két igénynek meg tud felelni.
Tehát nem az a közvetlen, azonnali cél, hogy minden kutya végleg lekerüljön a láncról, akkor is, ha az
adott állat szocializáltsága és a környezete nem biztosítja a biztonságos tartás feltételeit, de az igen, hogy
ezután egy kutya se kerüljön tartósan láncra.
Hírek a Művelődési Ház és Könyvtárból

Március 9-én 16.30-tól Ringató Vadai Henriettával.
Március 11-én 12.00 órakor koszorúzás és ünnepi műsor a Sallai István Általános Iskola tanulóinak
előadásában.
Március 17-én előadás kertbarátoknak.
A hónap alkotója kiállítás.
Március 24-én 13.00 órától húsvéti játszóház.
Március 17-24-ig Internet Fiesta a könyvtárban. A részletes program plakátokon és a honlapon
megtalálható lesz: www.kisszallaskonyvtar.hu
Sok folyóirat közül választhatnak olvasóink.
Új szolgáltatásunk a „Házhoz megy a könyv” könyveinkből, folyóiratainkból lehet választani és minden
héten csütörtökön 11.00 -12.00 óra között kiszállítjuk. A kért dokumentumok címét telefonon vagy
üzenetben küldhetik el. Tel: 77/457-602 E-mail.: muvhaz.kisszallas@gmail.com
A nyár folyamán állományellenőrzést tartunk a könyvtárban, kérjük, akinél régóta kölcsönzésben
vannak a könyvek hozzák vissza.
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Hírek a Napraforgó Óvodából
Az óvodába történő beíratás időpontja: 2016. április 25-29.
Azokat a gyerekeket várjuk felvételi előjegyzésre, akiknek szülei, Kisszállás Község területén bejelentett
lakóhellyel rendelkeznek és 2016. december 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
Szabad férőhely esetén az a gyermek is felvehető, aki 2017. február 28-ig tölti be harmadik életévét.
A felvételi előjegyzéshez szükséges okiratok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- személyi azonosítója, taj kártyája
- lakcímkártya, vagy ezek másolata.
Nyári zárás, takarítási szünet tervezett időpontja:
2016. augusztus 08 - augusztus 31-ig.
Ebben az időszakban az óvoda a gyermekek számára zárva tart !
Hírek a Kisszállási Sallai István Általános Iskolából



Fodor Jázmin Luca 2. o. Megyei Mesemondó versenyen 4. helyezést ért el.



Március 5-én (áthelyezett munkanap) szombaton lesz tanítás: témanapot tartunk.
Aki kéri a szokásos napi étkezését, az jelezze az osztályfőnökének, hogy az ebédet itt eszi meg, vagy
ételhordóban haza viszi.



Március 8-án az egyházak képviselőivel szülői értekezletet tartunk. (hittan / hit,- és erkölcstan
oktatásával kapcsolatban) Várjuk a leendő 1. és 5. o. szülőket!



Tavaszi szünet: 2016. március 24-29. között. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016.03.23.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016.03.30. (szerda).



Márciusban iskolánk 12 db új számítógépet kap az informatika oktatás javítására.



Április 9-én: jótékonysági SZMK-bál.

Belépő: 3.000 Ft

Zenész: Lagzi Band

Hírek a Nyugdíjas Egyesülettől
Az Egyesület:
- 2016. május 28-án szombaton horvátországi kirándulást szervez a Plitvicei-tavakhoz. Minden
jelentkezőt szeretettel várunk. Részvételi díj – mely a buszköltséget tartalmazza – 8.000 Ft/fő.
-

2016. július 29 – augusztus 7-ig (10 nap 7 éjszaka) üdülést szervez görögországi Paraliaba 2-3-4 ágyas
szobákba.
Jelentkezni a Nyugdíjas Egyesület Vezetőjénél lehet.
Helyi civil szervezetek adószáma adó 1 % felajánláshoz
Szociális Alapítvány
Nyugdíjas Egyesület
Mozgáskorlátozottak Kisszállási Csoportja
Polgárőr Egyesület
Sport Club
Minor Portus Alapítvány
Sallai István Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány
KISZE
Négyestelepi Főnix Egyesület

18356894-1-03
18352924-1-03
18351325-1-03
18351961-1-03
19552079-1-03
19552828-1-03
18361001-1-03
18343524-1-03
18147397-1-03
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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.
Isten irgalmas minden emberrel – erre utal a logó, a szentév
kapcsán kiadott kép, de egyben feladat is tárul elénk
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.
Zarándoklat
Az Irgalmasság szent évében zarándoklatra hívjuk a környék
plébániáit, illetve a testvér településeink plébániáit.
Zarándoklat célja átlépni az Irgalmasság kapuján. Előtte
közösen végeznénk el az Isteni Irgalmasság kilencedét, melyre
minden kisszállási embert szeretettel hívunk.
A kilenced:
Nagypénteken és Nagyszombaton: reggel 7.00 órakor
Húsvét vasárnap:
este 18.00 órakor
Ennek lezárása lenne a zarándoklat Kisszállásra 2016. április 2-án.
Program:

15.00 óra:
15.45 óra:
16.00 óra:
17.00 óra:

Zarándokok fogadása
Jubileumi kapun való áthaladás
Ünnepei szentmise
Vendéglátás
Bolvári János
plébános

_____________________________________________

Kisszállás, 2016. március 1.
Kisszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

