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Javaslat
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007-2010. évekre szóló gazdasági
programjára
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése értelmében a
helyi önkormányzatoknak meg kell határozniuk a választási ciklusra szóló gazdasági
programjukat. A gazdasági program értékeli az elmúlt ciklus eredményeit, a kialakult
gazdasági helyzetet és meghatározza azokat a legfontosabb elveket, illetve feladatokat,
melyeket a Képviselő-testület a ciklus végére el szeretne érni. A gazdasági program támpontot
ad az éves költségvetési tervek elkészítéséhez.
A Képviselő-testület a 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programját a 162/2007.
(XI.29.) számú határozatával fogadta el. A főbb feladat meghatározások a következők voltak:
„A község vezető tisztségviselői (polgármester, jegyző, alpolgármester) a képviselőtestülettel, intézményvezetőkkel, civil szervezetekkel és a lakossággal összefogva, és
együttműködve tudja végre hajtani a vállalt feladatokat, melyek a következők:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Az önkormányzat kötelező feladatainak és önként vállalt tevékenységeihez
szükséges pénzügyi alapok biztosítása.
Az önkormányzati vagyonnal történő okszerű gazdálkodás, felújítások,
karbantartások, energia-racionalizálási feladatok megoldása, kivitelezése
(intézmények fűtés, világítás korszerűsítése).
Oktatási intézmények felújítása, gondozási központ nappali ellátási
intézményrészének kialakítása, felújítása. Diákotthon, Konyha felújítása.
Pénzügyi tartalékalap képzése, fenntartása a pályázatokhoz szükséges önerő
biztosítására.
Hitel nélküli működés biztosítása, fejlesztési hitel (megtérüléshez kötötten)
szükség esetén történő felvállalása.
Közvilágítás-bővítés terv szerinti elvégzése.
Közintézmények vagyonvédelmének további javítása (riasztók felszerelése)
Meglévő utak felújítása, új utak építése. – Kerékpárút és járdaépítések.
Földutak, termőföldhöz vezető utak járhatóvá tétele, felújítása, karbantartása.

–
–
–
–
–

Meglévő közterületek, parkok állagának fenntartása, további közterület szépítés és
építés.
Lakossági kommunális szilárd és folyékony hulladék problémájának a
szabályozások szerinti megvalósítása.
Információs hálózati rendszer bővítése, a községben élő lakosság jövedelemszerző
lehetőségeinek felkutatása -, felkészítésben való részvétel az EU-csatlakozás utáni
lehetőségek kihasználására, a követelményeknek való megfelelésre.
Korszerű piaccsarnok megépítése az előkészítés szerint.
Korszerű és szabályos játszótér megépítése a település közterületein.”

A gazdasági program időarányos végrehajtását a Képviselő-testület a 2005. április 9-i ülésén
értékelte.
Mint látható, a gazdasági program egyrészt az önkormányzat és intézményei működését
meghatározó általános elveket, másrészt konkrét felújítási, fejlesztési feladatokat határozott
meg.
Ha értékeljük a főbb feladatok végrehajtását, látható, hogy a fejlesztések terén szép
eredményeket ért el a Képviselő-testület (piaccsarnok, Kápolnai út építése), ugyanakkor a
legfőbb fejlesztési célkitűzés, az általános iskola épületének felújítása nem valósult meg.
Ennek legfőbb oka az, hogy az önkormányzat csak pályázati forrás igénybevételével tudja
megvalósítani a beruházásait, ugyanakkor a pályázati célok nem mindig esnek egybe az
önkormányzat fejlesztési céljaival.
Az önkormányzati intézmények működtetését egyre romló pénzügyi feltételek között
kellett megoldani, így az elmúlt négy évben az önkormányzat egyre növekvő működési
forráshiánnyal tervezett. A forráshiány csökkentésére pályázatot nyújtott be az önhibáján
kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására, azonban az elnyert támogatás
a forráshiányt nem fedezte. Ennek az lett a következménye, hogy a 2006. évet az
önkormányzat -13.543 e Ft mínusz pénzmaradvánnyal zárta, bár működési hitel felvételére
továbbra sem került sor.
Tisztelt Képviselő-testület!
A továbbiakban a 2007-1010. évekre vonatkozó gazdasági programra teszek javaslatot,
hasonló szerkezetben, mint ahogy az előző gazdasági programban szerepelt.

I.

A község bemutatása

Kisszállás község közigazgatási területét az 53 és 55. számú főközlekedési főútvonalak szelik
át. A község egyrészt az 55. számú főútról bekötőúttal érhető el, másrészt a 2006. évben
megépült Kápolnai út megépítésével a település megszűnt „zsáktelepülésnek” lenni.

Kisszállás Bajától és Szegedtől 50-50 kilométerre, Kiskunhalastól – az új út megépítésével 19
km-re helyezkedik el. Területén halad keresztül a Budapest-Belgrád vasútvonal.
A község közigazgatási területe 9.206 ha, melyből a belterület 237 ha.
Jelenleg a külterületen élők száma az összlakossághoz képest is jelentős, az összlakosság
2715 fő; külterületen élők száma: 442 fő.
A hat külterületi kerületből a II., III. és a IV. körzet sűrűbben lakott tanyás rész. Az itt élők
elsősorban mezőgazdasági termelésből próbálnak megélni, illetve jelentős számban a
munkavállalók a közeli Kiskunhalas munkahelyeire járnak.
Helyben nagyobb létszámban foglalkoztat munkaerőt az önkormányzat és intézményei, a
Tompaszöv Rt., a Zvertyelhús Kft.
Az önkormányzat képviselő-testülete az elmúlt ciklusban – erejéhez mérten – segítette a
munkahelyteremtést. Ennek érdekében pályázati támogatással üzemi épületeket vásárolt meg,
melyet csökkent munkaképességűeket foglalkoztató cégeknek bérleti díj felszámítása nélkül
bocsátott rendelkezésre.
A mezőgazdaságban mára a társas vállalkozások helyett a családi gazdaságok kerültek
túlsúlyba, melynek az lett az eredménye, hogy addig amíg a társas vállalkozások jelentősebb
számú dolgozót foglalkoztattak, a családi gazdaságoknál ez nem jellemző,
A kereskedelmi alapellátást – a Tompaszöv. Rt-n kívül - a 2-3 főt foglalkoztató kisüzletek
biztosítják.
A falu jelenlegi és jövőbeni helyzetének alapvető tényezője az itt élő lakosság száma,
összetétele, képzettsége.
Sajnos a lakosságszám még folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a születések és
elhalálozások, valamint az el- és ideköltözők negatív egyenlege miatt.
Az elmúlt két évben a születések száma növekedést mutat, a fiatalok a viszonylag alacsony
ingatlanárak miatt a településen maradnak ugyan, de munkalehetőséget csak Kiskunhalason
találnak, aminek elsősorban az a következménye, hogy óvodába még helyben járatják a
gyerekeiket, de szaporodik azoknak a száma, akik általános iskolába már Kiskunhalasra viszik
a gyerekeiket.
Az elmúlt négy évben a korábbi évekhez képest az elvándorlás és az ideköltözés aránya
némiképp javult, ennek oka, hogy bár a lakóházak helyi forgalmi értéke növekedett, az még
mindig jóval alatta marad a városi hasonló alapterületű és komfortfokozatú lakások forgalmi
értékének.
A lakosság korösszetételét megfigyelve a településen élők átlagéletkora felfele ívelő. Az
általános iskolai gyermeklétszám négy év alatt drasztikus csökkenést mutat, ugyanakkor az
időskorúak, elsősorban a szociális otthoni ellátást igénybe vevők száma nőtt meg jelentősen.
A munkanélküliek száma továbbra is jelentős, a munkanélküli segély időtartamának
rövidülése, és összegének csökkenése miatt tovább romlott a lakosság szociális helyzete. Még
mindig jelentős (közel 200 fő) a csökkent munkaképességűek száma, akik szintén igen
alacsony jövedelemmel rendelkeznek. A helyzetet súlyosbítja az is, hogy minimálisra
csökkent a fűszerpaprika termesztés, mely a korábbiakban jövedelemhez juttatta a termelőket,
valamint napszámos munkát biztosított másoknak is.

A 2003-ban elfogadott gazdasági program a település fellendülését várta a 2004-es európai
csatlakozástól. A beruházások terén uniós forrásokból valósult meg a piaccsarnok és a
Kápolnai út építése, ugyanakkor még mindig nincs végleges időpontja az M9-es út
megépítésének.

II.

Demográfiai helyzet bemutatása
Lakosságszám alakulása
Születés

Halálozás

Elvándorlás

Ideköltözés

Lakosság
szám

25
27
24
22
33
26
29
29
28
26
22
19
11
19

48
43
57
49
49
44
53
45
48
43
38
42
47
51

73
57
63
77
86
82
58
82
92
43
61
77
67
75

80
35
72
61
62
50
62
70
61
45
51
46
51
62

3.234
3.210
3.167
3.127
3.177
3.057
3.029
3.078
2.963
2.936
2880
2826
2778
2715

1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.

Külterületi
lakosok
száma
602
593
589
583
578
570
559
542
540
515
501
482
466
442

Napraforgó óvoda statisztikai adatai

Évek

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

férőhely
Egészna
1
1
Gyer CsoportNapközi
FoglalVárhatóan
ek
- pos
ped.-ra tantere
mek
szám
s
koztató
iskolátsz.ktv.
ellátásba
jutó
mre jutó
létszá ténylege
csoporttanterm
kezdő
sz. (átlag
n
gyermek gyermek
m
s
szám
ek
gy.létsz.
létszám)
részesül
létszám létszám

78
71
54
55

4
4
3
3

71
71
51
54

2
3
2
2

73
67
54
55

4
4
3
3

11
10
9
9

20
18
18
18

24
25
19
16

Személyi feltételek
Évek

Pedagógusok
száma

Gyógtestnevelő
létszám

Dajkák
létszma

Egyéb
dolgozó

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

7
6
6
6

0
0
1
1

3
3
3
3

0
1
1
1

Összesítő tábla
Évek

Összes
létszám

Csoportok
száma

Óvónők
száma

Dajkák
száma

Egyéb
dolgozó

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

78
71
54
55

4
4
3
3

7
6
5+1
5+1

3
3
3
3

0
1
1
1

Csoport összesítő tábla
Csoport

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

kiscsoport
ebből etnikai
középső csoport
ebből etnikai
nagycsoport
ebből etnikai
vegyes csoport
ebből etnikai

15
2
0
0
22
1
41
2

15
0
0
0
19
2
37
3

0
0
0
0
15
2
39
2

13
2
0
0
14
1
28
0

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon adatai
Tanulólétszám – tanulócsoportok száma

Év
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

Tan.
létszám
251
237
229
211
175
180
180
179
173

Tan. csop.
száma
13
12
11
10
8
8
8
8
8

Tan.csop.
Sz.Kt.szerint
14
13
13
12
8
8
8
8
8

Napközis
csop.száma
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Pedagógusok száma
2003
20

2004
20

2005
20

Év

2006
20

2007
16

2009
16

1 ped-ra jutó
gyerm.létszám
11,8
11,4
10,5
9,7
11,3
11,3
11.2
10,8

Oszt. termek
száma
18
18
18
18
17
17
17
17

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2008
16

2010
16

1 tanteremre jutó
gyermek
13,1
12,7
11,7
10,7
10.6
10.6
10,6
10,2

Személyi feltételek
Szakos ellátottság
%-ban

Hiányzó
Szaktanár

Pedagógus
létszám

94 %

1

16

Pedagógusok
nyugdíjazás előtt

Egyéb dolgozók

-

1
A kollégium adatai létszám
Tan.
létszám

Csoportok
száma
ténylegesen

Csop. száma
Kt. Szerint

14
12
12
8
8
7
8
8

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Év
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ez a tényleges létszám
későbbi jelentkezésről
még nem tudunk.

1 ped-ra
jutó
gyermek
létszám
14
12
12
8
8
7
8
8

Szociális ellátásban részesülők száma
Szociális
2003. év
2004. év
2005. év
2006.év
szolg.megnevezése
Szociális
30 fő
38 fő
38 fő
41 fő
étkeztetés
Házi segítség
6 fő
6 fő
6 fő
31 fő
nyújtás
Nappali ellátás
58 fő
60 fő
60 fő
34 fő
Időseket ellátó
30 fő
29 fő
30 fő
30 fő
otthon
2006-ban házi segítségnyújtás keretében történt a szociális étkeztetés kiszállítása ezért
magasabb az ellátottak létszáma.
A nappali ellátás személyi és tárgyi feltételei 2006-tól csak 30 fő ellátását teszik lehetővé.
Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat
2003
fő

2004.
fő

2005.
fő

2006.
fő

2007.
fő

2008.
fő

2009.
fő

2010.
fő

147

180

187

196

200

209

217

230

43

43

33

35

35

47

47

50

Családsegítés
Gyermekjóléti
szolgálat

Munkanélküliek
Év
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.

Össz fő
12
83
135
86
111
101
62
59
33.
4
97
135
104
123
118

Nő
4
26
43
35
29
32
23
25
12.
2
54
72
55
64
65

férfi
8
57
92
51
82
69
39
34
21
2
43
63
49
59
53

III.
A képviselő-testület, mint a község vezető testülete

Polgármester:

Kispál István

Jegyző:

Alpolgármester:

Botka Sándor

Képviselők:

Baumgartner József
Benedek János
Bunduláné Balázs Mária
Korbely Gábor
Maczkó Tibor
Dr. Muskó Zsolt
Szerencsés Tibor
Urlauberné Horváth Éva

Ceglédi Zoltánné dr.

A község lakossága akaratából megválasztott képviselő-testület vállalta a programjában a
korábbi testület által elindított fejlesztési, működési elképzeléseket, ismeri és folyamatosan
elemzi a község lehetőségeit és saját, plusz külső forrás igénybevételével próbálja megoldani
feladatait.
A gazdasági programban világossá teszi az önkormányzat költségvetési és adópolitikáját, az
intézményhálózatot érintő elképzeléseket, a vagyongazdálkodási célokat, az egészségügyre,
szociális ellátásra, oktatásra, kultúrára vonatkozó terveket.
Mindezt, ami az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladata, melynek megvalósítása
során számít, a község lakosságának, a területén működő vállalkozások közreműködésére,
támogatására és összefogására.

IV.
Az önkormányzat feladatai, költségvetési politika
Kisszállás község Önkormányzata az önkormányzati és egyéb szakmai törvények előírásai
alapján kötelező és önként vállalt feladatait.
Saját intézményhálózata útján 5 szakmailag önálló, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervvel látja el.
1.
2.

Napraforgó Óvoda
Sallai István Általános Iskola és Diákotthon

3.
4.
5.

Könyvtár, Közművelődési és Sportintézmény
Gondozási Központ
Önkormányzati Intézményeket Ellátó Szervezet.

A gyermekjóléti és családsegítő, a támogató szolgálat és a közösségi ellátást a Tompai
Mikrotérségi Társulás keretein belül látja el. Az elmúlt ciklusban 2 tanyagondnoki szolgálat
kezdte meg működését.
Az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati feladatot – 2 háziorvosi, 0,5
gyermekorvosi körzetben vállalkozó orvosokkal, a fogászati rendelést szintén vállalkozó
orvossal látja el az Önkormányzat.
Készenléti és a hétvégi orvosi ügyeletet Önkormányzati Társulásban kiskunhalasi központtal,
a fogászati ügyeletet a Halas Dent fogászati Kft-vel látjuk el szerződéses jogviszonyban.
Az anya- és gyermekvédelmi feladatokat, a védőnői szolgálatot 1 védőnő látja el.
A temetkezéssel kapcsolatos feladatot jogszabály alapján a szerződésben foglaltak szerint
temetkezési vállalkozás végzi.
Az intézményi struktúrát értékelve megállapítható, hogy a település nagyságának,
feladatkörének ellátásához megfelelő az intézményhálózat.
Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok intézményi struktúrájának változásával
lehet számolni, miután az önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi intézményi ellátást a
Kiskunhalasi Szociális Szolgáltató Központ keretein belül kívánja ellátni 2008. január 1-től
kezdődően.
Költségvetési politika:

1./

Önkormányzatunk célkitűzése alapján az alábbi követelmények teljesülését kell
biztosítani önkormányzati szinten.
–
–
–
–
–
–
–

a lakosság és vállalkozások igényeinek figyelembevételével, a község
infrastruktúrájának fejlesztése, intézményi épületeinek felújítása,
kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok leggazdaságosabban történő
ellátása, feladatfinanszírozása
a pénzügyi helyzet stabilizálása, annak fenntartása,
intézmény-felújításhoz a kedvezményes kamatozású, hosszú futamidejű
hitelfelvétel felvállalása,
a hitelvállalásokhoz kapcsolódó kamatterhek forrásszükségleteinek biztosítása,
az önkormányzati források lehetőség szerinti kiváltása az EU alapból elnyerhető
pályázati forrásokkal,
az önkormányzat 2008 – 2010. évekre készülő költségvetési koncepcióiban és
költségvetési rendeleteiben a gazdasági programban meghatározott célok
megfogalmazása.

Adópolitika:

2./

A Képviselő-testület az elkövetkező három évben nem kíván bevezetni új helyi adókat,
kivéve, ha azt a magasabb szintű jogszabályok kötelezővé teszik, vagy az önkormányzati
intézmények fenntartása más módon nem biztosítható.
Az iparűzési adó mértékét- miután az megegyezik az 1990. évi C. törvényben meghatározott
maximális mértékkel - nem kívánja emelni.
A magánszemélyek kommunális adójánál el kell érni, hogy az adóbevételek csak a község
infrastrukturális fejlesztését szolgálják.
A kommunális adó mértékének emelésekor
egyensúlyt kell teremteni a helyi adórendeletben meghatározott felhasználási cél és a lakosság
teherbíró-képessége között.

Működési bevételek
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Az önkormányzat működési bevételei közül az intézményi térítési díjak emelésénél a
jogszabályi előírásokat kell figyelembe venni.
Az önkormányzati tulajdonú épületek hasznosításánál a bérleti díj mértékét a használat jellege
és piaci helyzet határozza meg.
A jelentős nagyságú mezőgazdasági hasznosítású földterületek bérleti díjának
megállapításánál azt kell figyelembe venni, hogy a földterületek művelése nem elsősorban a
piaci értékesítést, hanem a bérlők mindennapi szükségleteinek kiegészítését szolgálják.

Értékpapírokból származó bevétel:

4./

Az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok végleges értékesítésére csak akkor kerüljön
sor, ha az a képviselő testület által meghatározott felhalmozási célú feladat fedezetét
biztosítja.
Az értékpapírok ellenértékének működési célra történő ideiglenes igénybevételére a
vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok betartásával
kerülhet sor.

Vagyonkezelési célok

5./
–
–
–
–

Hatékony és költségtakarékos intézményüzemeltetés,
intézmények felújítása,
forgalomképes ingatlanok racionális hasznosítása,
ingatlanvagyon pontos számbavétele és számviteli nyilvántartásba vétele
folyamatban van. Várható eredményének a tisztázott önkormányzati vagyonérték
megjelenése kell hogy legyen.

Kisszállás Község Önkormányzata pénzeszközeinek alakulása
2003-2007. évben
adatok 1 000 Ft-ban
Év

Bevételek

Kiadások

2003
ebből fejlesztés

368 131
25 639

341 730
22 080

Fejlesztések

Iskola fűtéskorszerűsítés
Gondozási Központ villany hálózat
korszerűsítés
Nappali ellátás épület felújítás
Vízmű építmény felújítás
Műv. Ház színpad villany hálózat
Óvoda felújítás I. ütem
Rákóczi u. útfelújítás
Állatfelvásárló telep
Gépjármű vásárlás
Eszközbeszerzések

Értékpapírállomány december 31. 11 104

2004
ebből fejlesztés

374 768
26 079

374 871
28 906

Rákóczi u. útfelújítás
Nappali ellátás épület felújítás
Felszabadulás u. raktárfelújítás
Vízmű építmények felújítása
Polgármesteri Hivatal felújítása
Óvoda felújítás II. ütem
Káponai út felújítás
Gépjármű vásárlás
Nap, Virág, Sport u. útépítés
Rehabilitációs foglalkoztató gázvezeték
Eszközbeszerzések

Értékpapírállomány december 31. 11 400

Év

Bevételek

Kiadások

2005
ebből fejlesztés

417 589
44 580

392 671
23 509

Fejlesztések

Polgármesteri Hivatal belő átalakítás,
akadálymentesítés

Petőfi u. rendelők akadálymentesítés
Óvoda felújítás III. ütem
Községi Vízmű felújítás
Négyfrakciós gyűjtősziget vásárlás
Almajori víztorony + telek
Mobil színpad
Nap, Virág, Sport u. útépítés
Kápolnai út útépítés I., II. ütem
Piaccsarnok építés
Községi játszótér
Külterületi buszvárók
II. kerület, tanya + telek vásárlás
Eszközbeszerzés
Értékpapírállomány december 31. 11 400

2006
ebből fejlesztés

597 503
220 441

607 571
214 763

Óvoda felújítás
Sportpálya öltöző
Kézilabdapálya felújítás
Mobilszínpad felújítás
Iskola u. útépítés
Víziközmű felújítás
Polgármesteri Hivatal felújítás
TRFC épületvásárlás
Virág, Nap, Sport u. útépítés
Külterületi buszvárók építése
Piaccsarnok építése
Kápolnai út útépítés I - II. ütem
Eszközbeszerzés

Értékpapírállomány december 31. 11 360

2007
ebből fejlesztés

538 128
140 079

Értékpapírállomány 11 360

538 128
141 865

Sallai István Általános Iskola
áramhálózat felújítása
Községi vízmű 2 sz. kút felújítás
Víziközművek felújítása
Gépbeszerzés
TRFC épületjavítás
Gondozási Központ vizesblokk felújítás
Marx u. orvosi rendelők felújítása
Eszközbeszerzés

V.
Településfejlesztés
A település helyzetét, sorsát, fejlődését számos külső,, objektív törvényszerűség határozza
meg, ugyanakkor lényeges szerepe van a tudatos településfejlesztési tevékenységnek, a
sajátos belső eszközöknek és intézményeknek. A külső körülményekkel – annak előnyös és
hátrányos oldalaival egyaránt – szólva a település gyengeségeit mérsékelve, erősségeit
hasznosítva kell felvázolni azt a jövőképet, azt az utat, mely a további felemelkedést
szolgálhatja.
Kisszállás község Képviselő-testülete 2001-ben elfogadta hosszú távú településfejlesztési
koncepcióját és kidolgoztatta, majd 2002-ben elfogadta Kisszállás Településrendezési Tervét.
A tervben a természeti, társadalmi, gazdasági, infrastrukturális állapotok és folyamatos
felmérésével, vizsgálatokkal állapította meg azokat az adottságokat és lehetőségeket, melyek
hosszú távon meghatározzák a település jövőjét. A rendezési tervet a Képviselő-testület 2006.
évben felülvizsgálta, elsősorban a külterületi nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztési
lehetőségei miatt.

Községfejlesztés
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A gazdaságfejlesztés alapja az infrastruktúra hálózat (utak, elektromos, víz és egyéb
hálózatok) korszerűsítése, megépítése, bővítése.

–

Hulladékgazdálkodás
A lakossági szilárd hulladékszállítását, megsemmisítését kötelező közszolgáltatás
keretében végeztetheti valamennyi település.
2003. január 1. óta az Önkormányzatunk bevezette a szilárd hulladék kötelező
elszállítását. Ennek érdekében 10 éves közszolgáltatási szerződést kötött a Felsőbácskai Hulladékgazdálkodási Kft-vel. Hosszú távú megoldást a térségi
hulladékkezelési, hasznosítása projekt megvalósulása jelent, mely térségi
önkormányzati konzorcionális szerződés résztvevője településünk is.
A folyékony hulladék elszállítása és ártalmatlanítása is kötelező közszolgáltatási
feladat, azonban ezen a téren igen keveset sikerült előre lépni. Az önkormányzat
egyedül és pályázati forrás nélkül a szennyvízhálózatot és ártalmatlanító telepet
nem tudja megépíteni. A korábbi tervek szerinti Jánoshalma várossal való
együttműködési megállapodás nem hatályosult. 2006-ban 6 település részvételével
megkezdődött egy közös tervező munka, azonban az együttműködés megtorpant.
Ennek legfőbb oka, hogy nem minden településen sikerült megszervezni a
lakossági összefogást, illetve nem alakult meg a vízi közmű társulat.
Községünkben 2007. tavaszán megalakult a Vízi közmű Társulat és a lakosság
megkezdte az előtakarékosságot.

–

Közlekedés, útépítések
Régi vágya volt az itt élő lakosságnak a „zsákfalu” helyzet megszűntetése,
amellett, hogy a gazdaságossági szempontok is egyértelművé teszik.
A Kápolnai földút szilárd burkolattal való ellátása 2006. évben megvalósult,
melynek rövidtávon is van már eredménye. A Kiskunhalastól való közlekedési
távolság lerövidülése miatt egyre többen maradnak a településen.
Bár az elmúlt 4 évben a településen jelentős útfelújítás és új útépítés történt, még
mindig jelentős hátrányban vagyunk a környező településekhez viszonyítottan is.
A község belterületén és Újfaluban lévő földes utcák útalappal rendelkező utak
szilárd burkolattal történő ellátása (Hunyadi – Sallai u. összekötő szakasz, Rózsa u,
Iskola u., Határ u., Munkácsy u., Hársfa u. Fenyő u., Kodály u., Veréb u., Kölcsey
u., Újfalu bekötőút, Újfalu belső utca)
A külterületi úthálózat fejlesztéséhez szükséges terveztetést el kell végezni, a
tanyaközponthoz vezető utak elsődleges rendbe-tételével indítva folyamatosan
helyre kell állítani a szükséges földutakat, melyhez külső források meglétével,
elnyerésével tudunk érdemben hozzáfogni.
A tulajdonviszonyok rendeződésével, a külterületi úthálózat felújítás, fejlesztés
saját forrásai közé be kell vonni a földtulajdonosok, földhasználók által anyagi,
társadalmi munka hozzájárulást.
Meg kell vizsgálni a közterületeken szükséges járdafelújítások és új járdaépítések
lehetőségét.
Ki kell dolgozni a lakossági járdaépítések támogatásának rendszerét.
Az elmúlt ciklus egyik célkitűzése volt a külterületi buszvárók újjáépítése, mely a
legnagyobb igénybevételnek kitett megállóknál megvalósult.

–

Gázellátás:
A belterületen a vezetékes földgáz-ellátás ellátottsági szintje az ingatlanoknak
szinte majdnem 100 %. A már meglévő lakóutcák, melyből hiányzik a veze4tékes
gáz (Orgona, Nap) megfelelő lakossági igény megjelenése esetén a
közműfejlesztéseket meg kell valósítani.
Külterületen a tagoltság miatt egyelőre nem indokolt a témával foglalkozni.

–

Vízellátás:
A község vízhálózatra belterületen megfelelő szinten kiépült. A víztisztító-mű
megépítése és üzembe helyezése óta a mélyfuratú kutakból nyert víz-tisztítás után
megfelelő paraméterekkel kerül a vezetékhálózatba. Sajnos a vezetékhálózat
korából adódó szennyezettsége nem minden esetben biztosítja a végkifolyókon az
egészséges ivóvizet. 2007. évben pályázati forrás segítségével az I. számú kút
melléfúrásos technológiai megoldással felújításra kerül.
Kiépült vezetékes vízhálózattal rendelkezik még az Újfalu településrész, ahol a
vízfogyasztás alapján egy törpe vízműről kerülnek ellátásra a vízfogyasztók. Itt

sajnos tisztítatlanul, nem minden paraméterében megfelelő víz kerül kinyerésre és
a vezetékhálózatba. A Képviselő-testület az elmúlt ciklusban megvásárolta az
Almajori kutat és vízmű telepet.
A településünk vízszolgáltatását az önkormányzat tulajdonában lévő és a
HALASVÍZ Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján a HALASVÍZ Kft
biztosítja.
Megoldandó feladat a belterületi vízhálózat felújítása, a kitisztítása, annak
érdekében, hogy a végkifolyókon is kifogásmentes víz legyen kinyerhető.
Az önkormányzat csatlakozott a Dél-Alföldi Ivóvízminőség javító programhoz,
mely keretében uniós forrás igénybevételével lehetőség lesz a település
vízminőségének további javítására.
A település fúrott kútjainak mértékadó vízhozama a rendszer kapacitása lehetővé
teszi az Újfalui településrészre távvezetéken történő egészséges ivóvíz-kijuttatást
és ellátást.

–

Csapadékvíz elvezetés:
A településen a csapadékvíz elvezetés tárolás hálózatának kiépítettsége, csak a
fokozottan veszélyeztetett helyeken megoldott, nyílt és zárt csatornákkal.
Feladat a meglévők karbantartása, felújítása és a hálózat szükségességének
vizsgálása, kiépítése.
Külterületen lévő nyíltárkú csapadékgyűjtő elvezető árkok a Kiskunmajsai
Vízgazdálkodási Társulat kezelésébe tartoznak, illetve a Körös Ér az ATIVIZIG
kezelésébe. Összességében elmondható, hogy állapotuk, karbantartottságuk nem
biztosítják csapadékos időszakban a megfelelő vízelvezetést. Célszerű az érintett
kezelőkkel szorosabb kapcsolattartás kialakítása a szükség esetén problémamentes
működés érdekében.

–

Elektromos energia ellátás
A település elektromos energiahálózata már teljes területünkön a DÉMÁSZ RT
tulajdona. A korábbi években a külterületi magánvonalak újraépítésével,
felújításával és DÉMÁSZ tulajdonba kerülésével jelentős előrelépés történt a
terület ellátásának színvonalában.
Belterületen a meglévő közvilágítási fényforrások lecserélése megtörtént. A
felújítási terv tartalmaz bővítést is, melyet külső források igénybevételével
szükséges megvalósítani. Külterületen a tanyaközpontokhoz szükséges mértékben
célszerű fejlesztéseket végezni.
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Település-üzemeltetés

Településünk jelentős meglévő zöldterülettel, közterületekkel rendelkezik. E területek
kultúrált állapotban tartására továbbra is szükséges forrásokat rendelni a költségvetésből.
A meglévő területek továbbfejlesztésével, új parkosítások megvalósításával növelni kell a
zöldterületet, illetve a meglévő parkok felújításával szépíteni kell környezetünket.
A település szépítésébe a lakosságot jobban be kell vonni.
Az önkormányzati középületek felújítása mellett foglalkozni kell az önkormányzati
bérlakások felújításával is.
A községben működő köztemetőt jelenleg üzemeltetővel tartjuk fenn, a temető tervet az
önkormányzat 2007. évben elkészítette.
A külterületen lévő temetőket a Képviselő-testület a 2006. évben készített Településrendezés
tervében Kegyeleti emlékhelyekké nyilvánította. Karbantartásukról, rendbetételükről
folyamatosan gondoskodni kell.

VI.
Közoktatási feladatok
Óvodai ellátás

Az óvodai ellátás jelenéről, jövőjéről:
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A
gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári
évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé
válik. A tankötelesség teljesítése annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus
31. –e után született.
A gyermek abban a naptári évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Kisszállás községben egy óvoda működik.
A Ktv. – ben meghatározott, óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret 52. 5
óra. Az önkormányzati fenntartású Napraforgó Óvodában a 2006. október 1-i gyermeklétszám
78 fő. A gyermeklétszám négy csoportban történő foglalkoztatást tesz lehetővé. A
csoportonkénti átlaglétszám a Ktv.-ben meghatározottaknak megfelelő. A csoportszobák
alapterületét figyelembe véve a jelenlegi gyermeklétszám tekintetében mind a négy
megfelelő. A születési adatok azonban azt igazolják, hogy a gyermeklétszám csökken. 2008
őszétől elkerülhetetlen a három csoporttal történő működés. Ez azonban lehetővé teszi
számunkra, hogy az óvoda épületében tornaszobát alakítsunk ki, amire nagy szükségünk van.

Az intézmény teljes mértékben ki tudja elégíteni a községben jelentkező óvodai igényeket, és
az optimális gyermeklétszám lehetővé teszi a minőségfejlesztést a nevelés-oktatás egészét
tekintve.
Az önkormányzat és az óvoda közös célja, hogy minden harmadik életévét betöltött gyermek
számára biztosítsa az óvodai nevelést. Ma már elmondhatjuk, hogy a három éves gyermekek
beóvodázása 100 %-os mértékű, és ebbe beletartoznak a külterületi és etnikai gyermekek
egyaránt. Ez különösen fontos a hátrányos helyzetű családban élő gyerekek tekintetében,
hiszen ezzel lehetőség nyílik számukra az esélyegyenlőség kereteinek kiépítésére. Esély arra,
hogy lemaradásaikat mielőbb kompenzáljuk korai fejlesztés keretében, és Ők is optimális
életkorban kezdjék meg az általános iskolai tanulmányaikat.
Az óvoda a Képviselőtestület által elfogadott helyi nevelési program alapján dolgozik,
amelyet 2004 – ben módosítottunk. 2004 – ben a törvényi előírásoknak megfelelően szintén
elkészült az intézményi minőségirányítási program, amely az önkormányzati
minőségirányítási programra épül.
Programunk, az alapprogram szellemében, továbbra is biztosítja a gyermek sokoldalú,
harmonikus fejlődését az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével, ideértve a
különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is. Célunk, hogy a családi nevelést
kiegészítve, segítsük a gyermekek személyiségének kibontakoztatását, különös tekintettel a
testi és mentális fejlődésre egyaránt.
A minőségfejlesztés a partnerközpontú működésre és a folyamatszabályozásra épül. A célok
és a működés összhangját koordinálja. 2007. március 31.-ig kell a MIP-ba beépíteni a teljes
intézményi önértékelés, a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak teljesítmény
értékelésének szempontjait.
2007- ben egy óvónő öregségi nyugdíjba vonul. Helyette kellene óvodapedagógust
alkalmaznunk. Az intézményben 7 óvodapedagógus és 3 dajka a személyi állományi létszám.
Hiányzó létszám 1 fő dajka, amíg négy csoporttal működünk. Hiányzik egy udvaros, takarító,
aki folyamatosan rendben tartaná udvarainkat és az óvoda környékét.
A programunk megvalósításának tárgyi feltételrendszere folyamatos ütemezéssel kerül
kiegészítésre, beszerzésre. Elegendő mennyiségű és jó minőségű, balesetvédelmi előírásoknak
megfelelő játék és mozgásfejlesztő, sport játékszerünk van.
Az óvoda épületének felújítása az elmúlt négy évben folyamatosan történt. Kialakításra került
az orvosi- elkülönítő szoba. Az első bejárat és a régi mosdó teljes korszerűsítése megtörtént.
Egy csoportszoba teljes felújítása, valamint a folyosó burkolatának cseréje megvalósult.
Minden csoportszobában lecseréltük az asztalokat és székeket, az elkopott bútorzatot. Minden
régi ablak ki van cserélve az épület egészét tekintve.
Az óvoda udvar teljesen megújult, korszerű esztétikus játékszerekkel felszerelt játszótér
biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését.
Az irodában számítógép, nyomtató, fénymásoló, fax és internet hozzáférési lehetőség teszi
lehetővé számunkra a megfelelő munkavégzést.
Alapító Okiratunk értelmében az enyhe mértékű értelmi fogyatékos és tanulási folyamatban
akadályozott gyermekek fejlesztését tudjuk felvállalni.
Három szakképzett fejlesztő pedagógus biztosítja intézményünkben a gondozásra szoruló
gyermekek ellátását. Csoportszinten a feladat ellátott. Szakképzett gyógytestnevelő
pedagógussal rendelkezünk, így 2007 őszétől, programunkat ennek megfelelően módosítva
már elkezdjük a gyógytestnevelést. Annál is inkább fontos ez, mert a Ktv. már előírja a

gyógytestnevelést alapfeladatként. Hogy erre szükség van, azt indokolják a statisztikai adatok
az iskoláskorú gyermekek körében. A korrekció mellett a prevenció legalább olyan
hangsúlyos, hiszen a megelőzéssel elkerülhető a deformitások kialakulása.
A gyógytestnevelő képesítése 3-10 éves korig terjed ki, tehát iskolai alsó tagozatos
gyermekekkel is tud foglalkozni. Ez szintén a megelőzés szempontjából fontos, mert a
deformitások általában később jelentkeznek, amikor már korrekcióra van szükség.
A gyógytestnevelő így mentesülne az egy csoportban végzett munka alól, ezért terveztem
három csoport esetén is a hét fő pedagógus létszámot.
A gyermekek fejlesztését mindig megelőzi a szakértői, gyógypedagógiai vizsgálat. A
továbbiakban útmutatásuk alapján helyben végezzük a gyermekek fejlesztését. Ebben az
évben 5 gyermek szorul egyéni megsegítésre.
A logopédiai ellátás továbbra sem megoldott. Az utazó szakember nem jár folyamatosan, ez
pedig azt eredményezi, hogy a feladat hiányosan van ellátva.
2007 őszétől lehetőség lenne egy fő beiskolázására kommunikáció és beszédfejlesztő
pedagógus szaképesítést adó továbbképzésre. Ezzel a végzettséggel, logopédus mentorral
tudnánk lefedni az ellátatlan területet. Így folyamatos lenne az intézményben a beszédhibás
gyermekek gondozása, fejlesztése. Ez évben van keretünk, mert a központi továbbképzési
normatív támogatást erre tudjuk fordítani. Ha ez a terv megvalósul, nem lesz az óvodában
ellátatlan terület a teljeskörű fejlesztést illetően.

VII.
Közoktatás
Általános iskolai oktatás
Kisszállás község Önkormányzata az alapfokú oktatási kötelezettségét a Sallai István
Általános Iskola és Diákotthon fenntartásával látja el.
Az általános iskola biztosítja minden tanuló részére az esélyegyenlőségen alapuló, gyermeki
jogokat tiszteletben tartó, világnézetileg semleges, a vallási és lelkiismereti szabadságot
tiszteletben tartó oktatást és nevelést.
Az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazottak szerint a nevelési – oktatási
intézménynek gyermekközpontúnak kell lenni. Ennek érdekében olyan szolgáltatásokat
nyújtunk, melyekkel a tanulók szellemi – testi érzelmi fejlődését biztosítjuk.
Nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztató munkára, hiszen a településünkön élők zöme
munkanélküli, alacsonyabb iskolázottságú, így gyermekük fejlődését az iskolai oktató-nevelő
munka nagymértékben meghatározza.
Olyan általános iskolai oktatást kell biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy középiskolai
tanulmányaik során ne szenvedjenek hátrányt semmilyen területen.
A tanulók többsége szociális hátterének alakulása miatt az iskola jelenlegi helyzetében a
hátránykompenzálás jelent nagyobb feladatot.
A felzárkóztatás megoldására az önkormányzat biztosítja a fejlesztő pedagógus
alkalmazásának feltételeit.

A differenciált képességfejlesztés hatékony eszköze a csoportbontásban végzett oktatás.
Magyar – matematika – idegen nyelv és informatika tárgyakból szerveződik a képességek
szerinti csoportbontás.
Évenkénti ismétlődő problémát jelent a logopédiai szolgáltatás biztosítása. A családi háttér
nem mindig biztosítja a gyermekek optimális beszédfejlődését. Iskolai keretek között kell
megoldást találni a problémára. Az óvodában kiszűrt tanulók továbbra is igénylik a logopédiai
foglalkozásokat. Alsó tagozatos tanulmányaikat nagyban nehezíti beszédhibájuk. Fokozott
gondoskodást, kezelést igényelnek.
A fenntartó – a pedagógiai programban meghatározottak szerint – anyagi eszközök biztosítása
mellett a szervezeti keretek és feltételrendszer meghatározásával az iskolának lehetőséget
nyújt az esélyegyenlőség feladatrendszerének és szervezeti kereteinek kiépítésére.
Az iskolai pedagógiai programjának célrendszerében kiemelt nevelési cél:
- a személyiségfejlesztés és a teljesítmény-centrikusság harmóniájának megteremtése
- a tehetséggondozás és felzárkóztatás megvalósítása
- a tanulási motívum-rendszer kialakítása
- az általános és korszerű műveltség, az önművelés iránti igény kialakítása, fejlesztése.
Az általános iskolai nevelés – oktatási szolgáltatás keretén belül az önkormányzat biztosítja a
közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatások ingyenes igénybevételét az általa
fenntartott iskolában.
A képviselő-testület elfogadta az iskola Pedagógiai programját, melyben jóváhagyta a
kötelező óraszámon felüli hetenkénti és osztályonkénti időkeretet, amely a
tehetséggondozásra és felzárkóztatásra vonatkozik.
Lásd: Pedagógiai Program / Helyi tanterv.
A Sallai István Általános Iskola és Diákotthonban nyolc osztályos alapképzésre épül az
oktatás.
Jelenleg az alsó és felső tagozaton egy-egy évfolyamon folyik az oktatás. A születési adatok
alapján prognosztizálható, hogy az általános iskolások száma, az elkövetkező időszakban
jelentősen nem változik.
Az általános iskolai oktató-nevelő munka szerves része a napközi otthonos foglalkozás. A
szolgáltatást a következő mértékben biztosítja az önkormányzat:
a)
alsó tagozat
1 tanulócsoport
b)
felső tagozat
1 tanulócsoport.
Az általános iskola mellett – közös igazgatással – diákotthon működik. Az iskola beiskolázási
körzete Kisszállás község és a hozzátartozó tanyavilág.
A gyermekek életének megkönnyítése miatt tartja fenn az önkormányzat a kollégiumot. A
környező falvakból is vannak olyan gyerekek, akik messze laknak az iskolától, illetve családi
körülményeik miatt a kisszállási kollégiumban kapnak megfelelő ellátást. Jelenlegi férőhelyek
száma: 30. Hat szobában kerülnek elhelyezésre a gyerekek.
A diákotthon fenntartása főleg a nem rendezett körülmények között élő gyermekek számára
fontos.

Gyógypedagógiai ellátás működik az iskola keretén belül. A 2005/2006-os tanévtől
integráltan történik az oktatásuk. A Bajai Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság a legtöbb
problémás tanulónak heti több órás egyéni fejlesztést javasol. A fejlesztést képzett pedagógus
végzi. 2006-tól pedig az egyik tanító másoddiplomás képzésben vesz részt gyógypedagógiai
szakon.
Az önkormányzat szerződést kötött a kiskunhalasi Református Szakszolgálattal. E
megállapodás értelmében az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulóknak gyógypedagógiai
ellátást, egyéni fejlesztést nyújtanak. Így a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása és
nevelése megoldott.
Művészeti nevelés:
Az 1128-8/1998. számú önkormányzati határozat alapján a Sallai István Általános Iskola és
Diákotthonban engedélyezi az önkormányzat, hogy a jánoshalmi Lajtha László Művészeti
Iskola képzőművészeti – zeneművészet – táncművészet szakon képzést indítson.
2005/2006-os tanévtől a Kiskunhalasi Művészeti Iskola néptánc tagozata nyújt lehetőséget a
néptáncot szerető , hagyományokat ápolni akaró gyermekek számára.
A továbbiakban is kiemelten kezeli az önkormányzat az esztétikai nevelés kérdéseit, hiszen ez
a felnövekvő nemzedék lesz a jövő lakossága.
Személyi feltételek az általános iskolában:
-

Jelenlegi létszámkeret:
20fő
Üres betöltetlen állás:
Főállású pedagógus.
14 fő,
Részmunkaidős 6 órás
1 fő
„
4 órás
1 fő
Nyugdíjas foglalkoztatott:
1fő, technikai dolgozó
Technikai dolgozó, egyéb.
3 fő.
A 2009-es évben 1 fő nyugdíjazása várható.
Szakos ellátottság megfelelő. Jelenleg a technika oktatását helyettesítéssel látják el.

Tárgyi feltételek biztosítása
Az önkormányzat felelősséget vállal a fenntartásában levő iskola épületeiért.
Mivel az iskolának az elhelyezése egy több mint száz éves épületben történt, így jelentős
felújítási munkálatokra van szükség. Legfontosabb beruházás a tetőcsere, a fűtés
korszerűsítése, a nyílászárók cseréje és festése, illetve az épület külső vakolatának javítása
lenne. Minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy az iskola épület
renoválásra kerüljön.
Életveszélyes a villamoshálózat, ennek cseréjét is meg kell oldani az elkövetkező években.
E hatalmas beruházások mellett az oktatás színvonalának emelése érdekében szükséges az
alapfelszereltség biztosítása is, melynek beszerzése részben a saját költségvetési forrásból,
részben pedig pályázat útján valósul meg.

A szemléltető eszközökkel való ellátottság megfelelő, de a bútorzat régi, töredezett, nem
megfelelő az egészségügyi előírásoknak. Ezek mielőbbi cseréje szükséges annak érdekében,
hogy a tanulók testi fejlődését ne akadályozza. A 2007. évben elnyert Úniós pályázatok
eszközbeszerzésre fordítható részével javul az intézmény eszközparkja, azonban további
pályázati források felkutatása szükséges a teljes elhasználódott eszközök cseréjére.

VIII.
Szociális intézményi ellátás
1. Szociális szolgáltatásban 2007. évre tervezett igénybevevők száma.
Alapszolgáltatás:
Szociális étkeztetés 30 fő
Házi segítségnyújtás 6 fő
Nappali ellátás
30 fő
Szakellátás:
Időseket ellátó otthon 30 fő
2. A szociális ellátás jelene és jövőjét illető tervek
A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások, és a szakellátás feladatait intézményünk
jelenleg gondozási központ keretében integrált intézményként látja el. Az integrált működés
során a szakfeladatok ellátása egymásra épül így biztosított a hatékony működés.
A településen az idősödő lakosság körében jelentkező szükségletek felmérése, ellátó
rendszerekhez juttatása és a szolgáltatások biztosítása a fő feladata az intézményünknek.
A település lakosai ismerik szolgáltatásainkat, bizalommal fordulnak hozzánk és igénybe
veszik.
A Gondozási Központ intézmény két telephelyen működik. Az alapszolgáltatások ellátását a
nappali ellátást nyújtó épületben biztosítjuk, ahol a tárgyi és személyi feltételek biztosítottak.
A nappali ellátás keretében biztosítjuk a tanya klub szolgáltatást a tanyán élő idősödő
lakosság részére.
Az időseket ellátó otthon működtetését a települési önkormányzat vállalt feladatként látja el.
A jelenlegi épületrészben 30 fő ellátásáról tudunk gondoskodni, a működési engedély is ezt
biztosítja részünkre.
Az épületben a tárgyi feltételek az akadálymentes közlekedést kivéve, - amely csak részben
megoldott- biztosítottak. A személyi feltételek a mentálhigiénés munkatárs kivételével
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A 2007-ben gondoskodnunk kell mentálhigiénés
munkatárs alkalmazásáról, mert a működési engedélyünket visszavonhatják.
A Képviselő-testület a 153/2007.(X.30); 154/2007.(X.30.); 155/2007.(X.30.) számú
határozataival döntött arról, hogy valamennyi kötelező, illetve önként vállalt szociális
feladatait a Kiskunhalas Kistérség által létrehozott Szociális Szolgáltató Központ keretein
belül látja el, kivéve a szociális étkeztetést, illetve a tanyagondnoki szolgálat működtetését.
Az átadás időpontja várhatóan 2008. január 1.

A feladatátadást követően településünkön a már működő ellátások tovább folynak, illetve
bővülhet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással.
A feladatellátás finanszírozásában többletbevételt jelent a következő évben a kistérségi
többlet normatíva, reményeink szerint csökken az Önkormányzat terhelése a működtetéshez
szükséges önerőt illetően.
IX.
Kultúra, sport
Kultúra:
Kisszállás Község Önkormányzata a következő ciklusig is a közművelődést olyan
értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja,
ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő
intézmények és szervezetek támogatását.
Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai
tevékenység és a szolgáltatás tekintetében eltérő intézmények megfelelő szintű működését.
Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és
infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról,
fejlesztéséről.
Kiemelt támogatást kapnak a község kulturális értékei ebben a ciklusban is. A központi
költségvetésből kapjon támogatást az arany minősítéssel rendelkező Kisszállási Asszonykórus
és a Piros Muskátli Tánccsoport. Az előző ciklusban megkezdett kiemelt néphagyományok
ápolása továbbra is folytatódik. Ezentúl is kerüljön megrendezésre októberben a
Kórustalálkozót, ahol egyre jobban szélesednek a kapcsolatok. Kiemelt segítséget kapjon a
minden év április végén megrendezésre kerülő Nemzetközi Néptánctalálkozó. Célunk az,
hogy egyre több külföldi néptánccsoport kerüljön el községünkbe és a lakosság ismerhesse
meg távoli népek táncait.
Továbbra is kapjon támogatást a helyi művelődési intézmény, hogy a falu lakosságát
megfelelő programokhoz tudja juttatni. Mivel az előző ciklusban az intézmény belső
berendezése megtörtént, viszonylag jó színvonalú a környék települései között, ezért erre csak
minimálisat kell költeni. Kapjon helyet viszont, ebben a ciklusban az intézmény teljes belső
kifestése és fontos lenne a mozgáskorlátozott felüljáró megépítése. Célszerű lenne a
tanácskozó terem lapos tetejének kicserélése is.
Ebben a ciklusban is legyenek kiemelt kulturális rendezvények, amelyek kiemelt támogatást
kapnának az önkormányzattól. Ezek a következők:
-

Kórustalálkozó
Nemzetközi Néptánctalálkozó
Kastélyest
Falunapi rendezvények
Községi Gyermeknap
Tűzzománc-tábor

Továbbra is fontos az E Magyarország pont-internetes lehetőség biztosítása az intézményben,
ezért célszerű lenne még két számítógép beszerzése és a régiek korszerűsítése.
Mivel az előző ciklusban nem sikerült megteremteni a testvérfalu kapcsolatot csak
Magyarszékkel, ezért jó lenne ezeket a lehetőségeket jobban szélesíteni, akár egy-egy külföldi
kapcsolat révén is. Ehhez az önkormányzat nagyobb támogatása szükséges.
Szeretnénk megjelentetni évente egyszer egy-egy Kisszállás évkönyvet, amelyben az éves
eseményeket foglalnánk össze.
Továbbra is fontos a kulturális pályázatok figyelése és lebonyolítása, hiszen jelentős plusz
költséget hoz az intézmény számára. Minden évben megpályázzuk az NKA és a Minisztérium
érdekeltségnövelő pályázatait, de minden más lehetőséget is megragadunk.
Továbbra is fejleszteni kívánjuk a nyilvános könyvtárunk állományát. Igyekszünk biztosítani
mind az olvasni vágyó lakosság, mind a felsőoktatási intézményben tanuló fiatalok
könyvigényeit. Az elmúlt években sikerült az Országos Dokumentum-ellátási rendszerhez
csatlakozni, amit egyre több könyvtárlátogató használ. Ezt szeretnénk ebben a ciklusban is
fenntartani.
Régóta tervben van egy helytörténeti állandó kiállítás megvalósítása. Bízunk benne, hogy ez
ebben a ciklusban megvalósulhat.
Kisszállás Község Képviselőtestületének továbbra is fontos a község kulturális életének
megfelelő szintű biztosítása, amit nem tud elképzelni sem a civil szervezetek sem az
intézmény működtetése nélkül.

Sport:
A Képviselő-testület kiemelten támogatja a község hírnevét erősítő, a kisszállási embereket
vonzó csapat-sportot. (Községi Sportegyesület, Május 1-i Sportnapot, Augusztus 20-i
Falunapot)
Megteremti a feltételeket az utánpótlás neveléséhez: Fontosnak tartja a meglévő épületeinek
karbantartását, felújítását.
Kistérségi pályázati forrás és a lakosság összefogásával az elmúlt ciklusban megtörtént a
sportpálya öltözőinek teljes felújítása, a sportcsarnok mögötti kézilabda pálya aszfaltozása.
Ebben a ciklusban tervezzük a sportcsarnok külső – belső felújítását.. Szeretnénk minden
évben nyári sporttábort indítani, a kallódó sportot szerető gyerekeknek.

X.
Feladatmeghatározások:
–

Az önkormányzat kötelező feladatainak és önként vállalt tevékenységeihez
szükséges pénzügyi alapok biztosítása.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Az önkormányzati vagyonnal történő okszerű gazdálkodás, felújítások,
karbantartások, energia-racionalizálási feladatok megoldása, kivitelezése
(intézmények fűtés, világítás korszerűsítése).
Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felújítása, Konyha felújítása.
Pénzügyi tartalékalap képzése, fenntartása a pályázatokhoz szükséges önerő
biztosítására.
Hitel nélküli működés biztosítása, fejlesztési hitel (megtérüléshez kötötten)
szükség esetén történő felvállalása.
Közvilágítás-bővítés terv szerinti elvégzése. ( Pályázatbevonással.)
Közintézmények vagyonvédelmének további javítása (riasztók felszerelése)
Meglévő utak felújítása, új utak építése. – Kerékpárút és járdaépítések.
Földutak, termőföldhöz vezető utak járhatóvá tétele, felújítása, karbantartása.
Meglévő közterületek, parkok állagának fenntartása, további közterület szépítés és
építés.
Lakossági kommunális folyékony hulladék problémájának a szabályozások és
lehetőségek szerinti megvalósítása.
Információs hálózati rendszer bővítése, a községben élő lakosság jövedelemszerző
lehetőségeinek felkutatása , a NFT-II pályázati lehetőségek kiaknázása.
Külterületi temetők rendbetétele.
Kihasználatlan önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonban lévő épületek
újrahasznosítási lehetőségeinek felderítése.
Település természeti adottságai kihasználhatóságának felkutatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a Gazdasági Programban
megfogalmazottakat megvitatni és javaslatokkal kiegészítve elfogadni szíveskedjen.

Kisszállás, 2007. november 22.

Kispál István
polgármester

