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Javaslat
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-2014. 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:
- 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.
A gazdasági program időarányos végrehajtását a Képviselő-testület a 2010. szeptember 28-i
ülésén értékelte a következők szerint:
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Összegezve a 2007-2010. évekre elfogadott gazdasági programban
meghatározottak végrehajtását az alábbiak szerint értékelem.
1.) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítéséhez szükséges
pénzügyi alapok biztosítása
Az önkormányzati feladatok normatív finanszírozásának mértéke az elmúlt négy
évben alig emelkedett, ezért az önkormányzatnak saját bevételeiből növekvő
mértékben kellett pénzügyi forrást biztosítani. A támogatás jogcímei (pl:
közművelődés, sport) közül egyesek megszűntek, az oktatás finanszírozása teljes
mértékben megváltozott, mely negatív hatással volt az önkormányzat pénzügyi
helyzetére. Az elmúlt ciklusban felerősödött az a központi elv, hogy az
önkormányzatok önként vállalt feladatot csak akkor lássanak el, ha annak pénzügyi
finanszírozását biztosítani tudják. Nálunk ilyen intézmény a szociális otthon, ahol
évente jelentős saját forrást kell az intézmény működéséhez biztosítani (10-12 millió
forintot).
2.) Az önkormányzati vagyonnal történő okszerű gazdálkodás, felújítások, karbantartások,
energiaracionalizálási feladok megoldása, kivitelezése
Az önkormányzati intézmények épületei közül e téren a legnagyobb probléma az
általános iskola, szociális otthon és a sportcsarnok esetében van. Az iskola épületének
fűtési és villamoshálózatának cseréje szerepelt az iskola teljes felújítását célzó
pályázatunkban, azonban az nem nyert támogatást. Egyedül a használaton kívüli
diákotthoni rész önálló fűtési rendszerét sikerült megvalósítani. A sportcsarnoknál
meglévő szigetelési problémák miatt a fűtési időszakban azt zárva kellett tartanunk.
3.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felújítása, konyha felújítása
Az általános iskola épületének tetőcseréje folyamatban van. Az önkormányzat
konyhájának felújítására vonatkozó pályázat az elmúlt ciklusban nem került kiírásra.
CÉDE pályázaton nyert támogatással nagykonyhai berendezések cseréjére kerülhetett
csak sor. A konyha teljes felújítása továbbra is feladat.
4.) Pénzügyi tartalékalap képzése, fenntartása a pályázatokhoz szükséges önerő
biztosítására
Pénzügyi tartalékalapot az önkormányzat nem tudott képezni, a ciklus végére a
meglévő Államkincstárjegyek is értékesítésre kerültek. Ennek meglátásunk szerint két
oka van: az egyik az önkormányzatok rendkívül alacsony állami finanszírozása az
önkormányzati feladatok megtartása mellett, a másik, hogy az önkormányzatunk
beszedhető saját bevétele (elsősorban az iparűzési adó) alacsony.
5.) Hitel nélküli működés biztosítása, fejlesztési hitel (megtérüléshez kötötten) szükség
esetén történő felvállalása
E célt semmilyen mértékben nem tudtuk megvalósítani, az önkormányzat működési
hitele tovább nőtt, az önkormányzat beruházásai saját forrásának biztosításához hosszú
távú fejlesztési hitelt vett fel a Képviselő-testület.
6.) Közvilágítás-bővítés terv szerinti végzése (pályázatbevonással)
TEKI pályázaton nyert támogatással megvalósult a Felszabadulás utca bevezető
szakaszán a közvilágítási hálózatbővítés.
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7.) Közintézmények vagyonvédelmének további javítása (riasztók felszerelése)
Az elmúlt ciklusban az Általános Iskola és az Óvoda épületében szereltettünk fel
riasztóberendezéseket.
8.) Meglévő utak felújítása, új utak építése, kerékpárút és járdaépítések
Előrelépés az elmúlt négy évben a járdaépítés területén volt. Az Újfaluba vezető út
szilárd burkolattal való ellátásának terve elkészült.
9.) Földutak, termőföldhöz vezető utak járhatóvá tétele, felújítása, karbantartása
E téren nem sikerült előre lépni.
10.)
Meglévő közterületek, parkok állagának fenntartása, további közterület
szépítés és építés
A közterületeink, parkjaik fenntartása, gondozása más településről idelátogatók
véleménye szerint is példaértékű.
11.)
Lakossági kommunális folyékony hulladék problémájának a szabályozások és
lehetőségek szerinti megvalósítása
2007. évben a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító építése pályázati saját forrásának
megteremtése érdekében a lakossági előtakarékosság megkezdődött. A beruházás
tervei és engedélyezése megtörtént, a pályázat benyújtásra került.
12.)
Információs hálózati rendszer bővítése
Előrelépés nem történt e téren.
13.)
Külterületi temetők rendbetétele
Mindkét külterületi temetőnél egy alkalommal a képviselők és a közmunkában
foglalkoztatottak a szükséges munkákat elvégezték. A Négyestelepi temetőt a
Kisszállásról elszármazottak által létrehozott „Főnix Egyesület” karolta fel, ahol a
temető rendbetételén kívül saját költségen kerítést építettek.
14.)
Kihasználatlan önkormányzati épületek hasznosítása
Az önkormányzati épületek hasznosítása csak részben történt meg, továbbra is
jelentős számú és alapterületű önkormányzati ingatlannal rendelkezünk, melyek
alkalmasak különböző tevékenységek végzéséhez, illetve adott esetben mobilizálható
vagyonként is szerepelhet.
15.)
Település természeti adottságai kihasználhatóságának felkutatása
Itt elsősorban a település közigazgatási területén lévő meleg vizes kutak
hasznosítására gondoltunk. A kutak műszaki paramétereinek és a meleg víz
összetételének felmérése megtörtént. Néhány leendő befektető érdeklődő volt ugyan,
de csak az érdeklődés szintjéig jutottak el.
Tisztelt Képviselő-testület!
A továbbiakban a 2011-1014. évekre vonatkozó gazdasági programra teszek javaslatot,
hasonló szerkezetben, mint ahogy az előző gazdasági programban szerepelt.
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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
2576 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.
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 – az Univer-Coop 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.
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II.

Demográfiai helyzet bemutatása
Lakosságszám alakulása
II.
Születés

Halálozás

Elvándorlás

Ideköltözés

Lakosság
szám

25
27
24
22
33
26
29
29
28
26
22
19
11
19
24
31
21
11

48
43
57
49
49
44
53
45
48
43
38
42
47
51
43
48
34
38

73
57
63
77
86
82
58
82
92
43
61
77
67
75
75
88
61
62

80
35
72
61
62
50
62
70
61
45
51
46
51
62
81
64
47
27

3234
3210
3167
3127
3177
3057
3029
3078
2963
2936
2880
2826
2778
2715
2705
2660
2640
2576

1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.

Külterületi
lakosok
száma
602
593
589
583
578
570
559
542
540
515
501
482
466
442
458
451
447
442

Napraforgó óvoda statisztikai adatai

Év

Gyermek
létszám

Csoport
szám

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

63
66
67
54

3
3
3
2

Férőhely
szerinti átlag
létszá
m
21
22
20
27

Napközis csoport
száma

Egész
napos
ellátásban
részesül

Foglalkoztató
termek
száma

1 ped.
jutó
gyerek
létsz

2
2
2
1

57
58
57
48

3
3
3
3

10
11
11
13

1 terem- Várha
re jutó
-tóan
gyerek iskolát
létsz.
kezd
21
22
22
27

19
18
21
19

Személyi feltételek
Évek

Pedagógusok
száma

Fejlesztők
száma

2010/2011
2011/2012

6
6

3
3

Gyógytestnevelő
száma
1
1

Dajkák
száma

Egyéb
dolgozó

2
2

0
0
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2012/2013
2013/2014

6
4

3
2

1
1

2
2

0
0

Összesítő tábla
Évek

Összes létszám

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

63
66
67
54

Csoportok
száma
3
3
3
3

Óvónők száma

Dajkák száma

6
6
6
4

2
2
2
2

2012/2013
25
20
22

2013/2014
16
17
21

Csoport összesítő tábla

Csoport
kiscsoport
középső
nagycsoport

2010/2011
18
22
23

2011/2012
24
21
21

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon adatai
Tanulólétszám – tanulócsoportok száma
Év
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Tan.
létszám
147
148
152
159

Tan. csop.
száma
8
8
8
8

Tan.csop.
Sz.Kt.szerint
8
8
8
8

Napközis
csop.száma
2
2
2
2

Pedagógusok száma
2010
15

Év
2010
2011
2012
2013
2014

2011
15

Oszt. termek
száma
15
15
15
15
15

2012
15

2012
15

1 ped-ra jutó
gyerm.létszám
9,8
9,8
10,1
10,1
10,6

2014
15

1 tanteremre jutó
gyermek
9,8
9,8
10,1
10,1
10,6
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Személyi feltételek
Szakos ellátottság
%-ban

Hiányzó
Szaktanár

Pedagógus
létszám

93 %

1

15

Egyéb dolgozók
3
Szociális ellátásban részesülők száma
Az ellátást igénybe vevők létszáma
(az átlagos ellátotti létszám és az ellátást biztosító személyi feltételek függvényében)
Fenntartó
Szociális szolgáltatás
megnevezése

Kisszállás Község
Önkormányzat
2007.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
2008.
2009.
2010.

Szociális étkeztetés

32 fő

--

--

--

Házi segítség nyújtás

19 fő

4,2 fő

4,6 fő

8,2 fő

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Idősek nappali ellátás

--

9 fő

11 fő

--

33 fő

30 fő

30 fő

30 fő

Idősek otthona

30 fő

30 fő

30 fő

30 fő

Fenntartó
Kisszállás Község Önkormányzat

Szociális szolgáltatás
megnevezés
Szociális étkeztetés
(1 fő)

2007.

2008.

2009.

2010.

32 fő

30 fő

54

126

Személyi feltételek
Szolgáltatás
megnevezése

2007.

2008.

2009.

2010.

Házi segítség
nyújtás

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő
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Nappali ellátás

1 fő klubvezető
1 fő gondozó

1 fő klubvezető
1 fő gondozó

1 fő klubvezető
1 fő gondozó

1 fő klubvezető
1 fő gondozó

Idősek otthona

1 fő
részlegvezető
1 fő főnővér
7 fő gondozóápoló
2 fő takarítómosónő
1 fő gazdasági
ügyintéző

1 fő
részlegvezető
1 fő főnővér
7 fő gondozóápoló
1 fő
mentálhigiénés
munkatárs.
2 fő takarítómosónő
1 fő gazdasági
ügyintéző

1 fő
részlegvezető
1 fő főnővér
7 fő gondozóápoló
1 fő
mentálhigiénés
munkatárs
2 fő takarítómosónő
1 fő gazdasági
ügyintéző

1 fő
részlegvezető
1 fő főnővér
7 fő gondozóápoló
1 fő
mentálhigiénés
munkatárs
2 fő takarítómosónő
1 fő gazdasági
ügyintéző

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.
2007.
2008.
2009.
2010.

Össz fő
12
83
135
86
111
101
62
59
33.
4
97
135
104
123
118
131
148
199
207

Nő
4
26
43
35
29
32
23
25
12.
2
54
72
55
64
65
71
75
105
108

férfi
8
57
92
51
82
69
39
34
21
2
43
63
49
59
53
60
73
94
99

9

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

Kispál István

Címzetes főjegyző:

Alpolgármester:

Botka Sándor

Képviselők:

Baumgartner József
Benedek János
Bunduláné Balázs Mária
Dr. Muskó Zsolt
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 3 önállóan működő
költségvetési szervvel látja el.
1.
Napraforgó Óvoda
2.
Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
3.
Művelődési Ház és Könyvtár
Az időkorúak ápoló-gondozó otthoni ellátását, az időskorúak nappali ellátását, a házi
segítségnyújtást, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot, a támogató szolgálat és a
közösségi ellátás feladatokat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látja el. A
községben 2 tanyagondnoki szolgálat működik.
Az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati feladatot – 2 háziorvosi, 0,5
gyermekorvosi körzetben vállalkozó orvosokkal, a fogászati rendelést 1 fő közalkalmazott
fogorvossal 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. A
védőnői szolgálatot 1 védőnő látja el.
A Képviselő-testület 2009. január 5-én megalapította a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú
Kisszállás Önkormányzat Kft-t. A gazdasági társaság az önkormányzat ún. háttérintézményi
feladatait látja el (étkeztetés, karbantartás, közterület-fenntartás, vásár- és piac fenntartása,
stb).
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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.
1./

Költségvetési politika:

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 2011 – 2013. évekre készülő költségvetési koncepcióiban és
költségvetési rendeleteiben a gazdasági programban meghatározott célok
megfogalmazása.
2./

Adópolitika:

A Képviselő-testület a már meglévő helyi adók mellett 2011. január 1-től kezdődően
bevezette az építményadót, így 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 2007., 2008., 2009. években a magánszemélyek által befizetett kommunális adót a
Képviselő-testület köztisztasági és fejlesztési feladatokra fordította, 2010. évben azonban a
befolyt bevétel több mint 50 %-át az intézményi kiadásokra kellett fordítani.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat által megállapítható és beszedhető adónemek törvényi
szabályozása várhatóan változni fog, a Képviselő-testület az elkövetkező három évre új
adópolitikai feladatot nem határoz meg.
3./

Működési bevételek

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.
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Vagyonkezelési célok

4./
–
–
–
–

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 teljesített bevételeinek
és kiadásainak alakulása
2007-2010. évben
adatok 1.000 Ft-ban

Év

Bevételek

Kiadások

2007
ebből fejlesztés

558.998
153.436

558.707
148.345

Értékpapírállomány december 31.

Bevételek

Kiadások

2008
ebből fejlesztés

439.806
34.188

439.560
32.994

Fejlesztések

- Gondozási Központ vizesblokk felújítása
- Polgármesteri Hiv. házasságkötőtanácskozóterem felújítása
- Községi Vízmű felújítása
- Járdaépítés
- Közvilágítás bővítés
- Eszközbeszerzések

11.453

Év

Bevételek

Kiadások

2009
ebből fejlesztés

379.516
32.148

378.686
20.090

Értékpapírállomány december 31.

- Községi vízmű 2. számú kút felújítása
- Gondozási Központ vizesblokk felújítás
- Polgármesteri Hivatal telefonközpont felújítás
- Marx utcai orvosi rendelő felújítása
- Művelődési Ház felújítása
- PUKI üzem épületének megvásárlása
- Eszközbeszerzések

11.435

Év

Értékpapírállomány december 31.

Fejlesztések

6.776

Fejlesztések

- Községi Vízmű felújítás
- Tanyagondnoki busz beszerzés
- Eszközbeszerzés
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Év

Bevételek

Kiadások

2010
ebből fejlesztés

525.228
110.262

514.721
107.266

Értékpapírállomány december 31.

Fejlesztések

- Határ és Felszabadulás u. járdaépítés
- Faluközpont kialakítása
- Általános Iskola tetőfelújítás
- Községi Vízmű felújítása
- Napraforgó Óvoda kerítés építés
- Szennyvíz-beruházási tervek, engedélyek
- 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 körülményeket figyelembe véve –
annak előnyös és hátrányos oldalaival egyaránt –, 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.
1./ Községfejlesztés
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 Felső-bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft-vel, mely gazdasági társaság részévé vált Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Rt-nek, mely térségi önkormányzati konzorcionális szerződés
résztvevője településünk is.
A folyékony hulladék elszállítása és ártalmatlanítása is kötelező közszolgáltatási feladat.
Községünkben 2007. tavaszán megalakult a Víziközmű Társulat és a lakosság megkezdte az
előtakarékosságot. Az önkormányzat társberuházói szerződést kötött a Viziközmű Társulattal,
és 2010. évben pályázatot nyújtott be a település szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító
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telepének megépítésére. A pályázat kedvező elbírálása esetén az elkövetkező négy évben
községünk legjelentősebb beruházása a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep
megépítése lesz.
–

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.
A külterületi úthálózat fejlesztéséhez szükséges terveket az Újfalu esetében elkészíttette a
Képviselő-testület, pályázati forrás esetén a beruházás az elkövetkező években megvalósulhat.
A tanyaközpontokhoz 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.
A szennyvízberuházás megvalósulási időpontjától függően tovább kell folytatni a belterületi
utak építését, felújítását.
A település központjában az elmúlt négy évben jelentős mértékű járdafelújítás, sétányépítés
valósult meg, melyet tovább kell folytatni.
Azokban az utcákban, hol a lakosság társadalmi összefogással hajlandóságot mutat járda
építésére vagy felújítására, a kezdeményezést anyagilag is támogatni kell. Ennek érdekében ki
kell dolgozni a lakossági járdaépítések támogatásának rendszerét.
–

Gázellátás:

A belterületen a vezetékes földgáz-ellátás ellátottsági szintje az ingatlanoknak szinte majdnem
100 %. A már meglévő lakóutcák, melyből hiányzik a vezetékes 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 került.
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 Képviselőtestület 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.
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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, valamint az elmúlt
ciklusban a Felszabadulás utca egy szakaszán közvilágítás hálózat bővítésére is sor került.
Külterületen a tanyaközpontokhoz szükséges mértékben célszerű fejlesztéseket végezni.
2./

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.

15

VI.
Közoktatási feladatok
Óvodai ellátás
Az óvodai ellátás jelenéről, jövőjéről:
A pedagógus a társadalom megbízottja, vagyis a társadalom arra bízza meg, hogy tudásuk és a
társadalmi értékek legjavát közvetítse a felnövekvő nemzedék felé.
A gyermek maga a legnagyobb érték!
A pedagógusnak az óvodában olyan feltételeket kell teremtenie, amelyben a gyermek testilelki-szociális szükségletei kielégülnek. Ez fogalmazza meg az óvodai nevelés feladatait,
minden egyes gyermek szükségleteit, ez a gyermek érdeke, ez lesz fejlődésének biztosítéka.
Alapvető követelmény, a kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása az óvodai
nevelés teljes eszközrendszerével.
Az óvoda a gyermek 3 éves korától, a tankötelezettség eléréséig 6-7-8 éves korig nevelő
intézmény.
Az óvoda funkciói:
- Óvó-védő funkció
- Szociális funkció
- Nevelő-személyiségfejlesztő funkció
Óvodánkban a nevelőmunka a 2010. évben átdolgozott és a képviselő-testület által elfogadott
helyi nevelési program alapján folyik, amely pedagógiai hitvallásunkat tükrözi. Azon
munkálkodunk, hogy a gyerekek nyugodt, derűs, biztonságos környezetben töltsék napjaikat,
ahol kinyílik előttük a világ, ahol felfedezhetik a csodákat és szárnyalhat fantáziájuk,
kedvükre alkothatnak. Tesszük mindezt a mindennapos játék nyújtotta lehetőségekkel,
minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés elve szerint az esélyegyenlőtlenségek
kiküszöbölésével. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására
kell irányulnia, amelyhez szükséges a nyugodt, családias légkör kialakítása, amelyben a
gyermeki szabad játék az elsődleges. Élmények nyújtásával a gyermek szükségleteire épített
játékos tanulás, önkifejezés széles lehetőségeinek biztosítása a feladatunk. Az óvodai nevelés
keretein belül a multi és interkulturális értékek megismertetése és a modell értékű befogadó
attitűd közvetítése is fontos. A környezettudatos nevelés szükségességét hangsúlyozzuk.
Törekszünk a hozott hátrányok csökkentésére. Nevelési módszereinket az egyes gyermek
fejlődési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek
kibontakoztatását, kompetenciáinak alakulását.
A különbözőségek tisztelete, elfogadása, sajátosságainak megismerése, kezelése, egymáshoz
való alkalmazkodással, egyénhez igazított differenciált fejlesztéssel segíthető elő. Azon
fáradozunk, hogy mire eljön az iskolába lépés ideje, a gyerekek képességei olyan szintre
jussanak el, hogy nehézség nélkül megfeleljenek az ottani elvárásoknak.
Intézményünk kívül-belül megújult az eltelt néhány évben. Minden csoportszobát
felújítottunk, a gyermekek élettere barátságos, esztétikus és praktikus. Elegendő játék és
mozgásfejlesztő eszközünk van. A megüresedett foglalkoztatót tornaszobának rendeztük be.
Az óvoda udvara is jól felszerelt és szép.
Az SNI (sajátos nevelési igényű) gyerekek fejlesztése helyben megoldott. A gyógypedagógust
megbízással foglalkoztatjuk szükség szerint heti 1-2 órában. A logopédus utazó (kistérségi
társulásban), de az ellátás folyamatos és zökkenőmentes. Munkájukat kiegészítik óvodai
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fejlesztőpedagógusaink és a gyógy-testnevelő kolléganő. Így a rászoruló gyermekek ellátása
teljes körű. Évente 10-15 fő körül mozog a logopédiai gondozást igénylő gyermekek száma,
gyógytestnevelés foglalkozáson szintén ennyi gyerek vesz részt. A SNI gyermekek száma 1-2
fő évente.
Hagyományaink és ünnepeink a helyi sajátosságokra épülnek, az évszakok köré
csoportosulnak. Heti egy alkalommal hittanfoglalkozáson vesznek részt a gyerekek egyéni
igények alapján. A mikro-térség óvodáival - Kisszállás-Tompa-Kelebia - közös programjaink
vannak évente egy alkalommal, mesemondó és oviolympia. Lehetőség szerint közösen
kirándul az óvoda összes gyermeke évente egy alkalommal, bábszínházba, állatkertbe,
tájvédelmi területre. A nevelési év befejezésével, 5 napig vízhezszoktatás, úszásoktatás
programot szervezünk az igénylő gyerekek számára a közeli gyógyfürdőben.
Az iskolával a kapcsolatunk jó. A tanítónő tavasztól több alkalommal ellátogat az óvodába,
ismerkedik a leendő elsősökkel. Mi óvónők is hospitálunk az első osztályban. A gyerekek
fejlődését nyomon követjük. Óvoda-iskola munkaközösség működik, mert fontosnak tartjuk,
hogy az óvoda-iskola átmenet minél zökkenő-mentesebb legyen.
A szülőkkel nyílt, őszinte együttműködésre törekszünk, és folyamatosan konzultálunk a
gyerek egyéni fejlődéséről. A HH, HHH, és veszélyeztetett gyermekek és családok életét
fokozott figyelemmel kísérjük. A gyermekvédelmi munka valamennyi óvónő feladatkörébe
tartozik, amely lehet preventív és speciális segítséget igénylő gondozás,
hátránykompenzálással, esélyegyenlőség biztosításával.
Jelen és jövőbeli feladatainkat, lehetőségeinket meghatározza az ágazati irányítás, azaz az
érvényben lévő törvények és rendeletek. A szülők és a fenntartó önkormányzat mindig
támogatja munkánkat. Feladatunk, hogy a programunk megvalósításához biztosítsuk a
feltételeket, ehhez igazítsuk továbbképzéseinket, törekedjünk a folyamatszabályozásra és a
minőségi munkavégzésre, és mindig tartsuk szem előtt, hogy a gyermek érdeke mindenek
felett áll.

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.
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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 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. Iskolánk
negyedik éve vesz részt az Integrációs programban, melynek keretében lehetőséget nyújtunk a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, hátrányaik leküzdésére. Emellett
lehetőség nyílik ugyanezen program keretében eszközfejlesztésre is. A pedagógusok pedig az
új módszertani képzések megismerésével, hatékonyabb oktatási formák elsajátításával a
felzárkóztatás újabb formáit tehetik magukévá.
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 részben
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.
A tanulásban lemaradó tanulók számára korrepetálásokat biztosítunk. Alsó tagozaton
osztályonként heti 2 órát (jelenleg díjazás nélküli), a felső tagozaton pedig magyar és
matematika tantárgyból szervezünk felzárkóztató órákat.
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
enyhe emelkedést mutat, az azonban nem látható előre, hogy a hat és nyolc osztályos
gimnáziumokba hány gyermek fog beiratkozni.
Iskolánkban két idegen nyelv közül választhatnak a tanulók: angol- és német nyelvet 3.
osztálytól tanulhatnak. Az informatika tantárgyat szintén harmadiktól oktatjuk.
Szakos ellátottságunk megfelelő, amit a jövőben is fenn kell tartani. A technika tantárgy
oktatása jelenleg nem szakos nevelővel történik.
Művészeti nevelés
A művészeti iskolák nem folytatnak tovább tevékenységet iskolánkban. A feladatot iskolai
keretek között oldjuk meg, grafika és kézműves szakkör működik. Más területen is
szervezünk szakköröket a tanulók számára: bábszakkör, média, énekkar, és furulyaszakkör
nyújt lehetőséget a gyermekeknek a szabadidejük hasznos eltöltésére. Az informatika szakkört
főleg az internet miatt látogatják a tanulóink.
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Környezeti nevelés
ÖKO-iskolaként működik az intézmény. A környezettudatos életmódra nagy figyelmet
fordítunk. A hulladékot szelektíven gyűjtik a gyerekek. Gondot fordítunk az iskolapark
védelmére is.
Egészséges életmódra nevelés
Tömegsport órákat biztosítunk a tanulók számára, emellett két sportszakkör működik.
Osztályfőnöki órákon a személyi higiéniára és a szexuális felvilágosításra is időt fordítunk.
Ebben a munkában az iskola védőnője is nagy szerepet vállal.
A gyógytestnevelési szolgáltatás biztosított az iskolában. Gyógytestnevelő foglalkozik két
csoportban a tanulókkal, fejlesztve testtartásukat, mozgásukat.
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.
A napköziotthonos ellátásra a szülők igénye miatt továbbra is szükség van, egyrészt a
felügyelet biztosítása miatt, másrészt a tanulók felkészülése miatt.
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. 2008-ban pedig az egyik tanító másoddiplomás képzésben szerzett gyógypedagógiai
képesítést.
Kistérségi ellátás keretében biztosítja az önkormányzat a logopédiai szolgáltatást. A családok
a legtöbb esetben nem képesek megoldani gyermekük beszédfejlesztését, így iskolai keretek
között kellett megoldást találni a problémára. Az óvodában kiszűrt gyermekek továbbra is
igénylik a logopédiai fejlesztést. Az alsó tagozatos tanulók tanulmányait nagyban nehezíti
beszédhibájuk, fokozott gondoskodást, kezelést igényelnek. A jelenlegi ellátás óraszámát
növelni kellene.
Személyi feltételek az általános iskolában:
-

Jelenlegi létszámkeret:
Üres betöltetlen állás:
Főállású pedagógus.
Részmunkaidős 6 órás
Technikai dolgozó, 6 órás
Technikai dolgozó, 4 órás (iskolatitkár)

18fő
14 fő
6 fő
2 fő
1 fő

Tárgyi feltételek biztosítása
Az önkormányzat felelősséget vállal a fenntartásában levő iskola épületeiért.
Az iskola egy több mint száz éves épületben került elhelyezésre, így jelentős felújítási
munkálatokra van szükség. Az egyik legfontosabb beruházás, a tetőszerkezet cseréje már
megvalósult pályázati segítséggel. Továbbra is fennálló problémát jelent a nyílászárók
cseréje, a fűtés és világítás korszerűsítése és az épület vakolatának felújítása. E hatalmas
beruházások mellett az oktatás színvonalának emelése érdekében szükséges az
alapfelszereltség biztosítása, melynek beszerzése részben saját költségvetési forrásból,
részben pedig pályázat útján valósul meg.
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Szemléltető eszközökkel való ellátottság megfelelő. Az iskola bútorzatának egy része
pályázati forrásból és szülői segítséggel kicserélésre került. Informatikai eszközeink a
T.I.O.P.-kertében szintén modernizálódtak, interaktív táblákkal és új számítógépekkel
bővültek.
Az iskola tantestülete fokozottan figyeli a pályázatokat, hogy a jövőben is fejleszteni tudjuk
több területen is.

VIII.
Szociális intézményi ellátás
A nehezedő gazdasági helyzet következtében a szolgáltatások előre tervezése nehéz és
bizonytalan.
Az állam a normatívákat az előző években csökkentette vagy szinten tartja, ami a működéshez
nem elegendő, azt a települési önkormányzatnak ki kell egészíteni. A személyes gondoskodást
nyújtó ellátások működtetése 2008 01.01.-től a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központ keretében működik.
Jelenleg működő szolgáltatások:
alapellátások

Házi segítség nyújtás
Nappali ellátás 2011.03.30.-ig működik

szakosított ellátás

Időseket ellátó otthon

A településen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2008-2009-ben működött, de mivel
2010-ben állami normatíva már nem áll rendelkezésre, ezért megszűnt az ellátás. A
jelzőrendszeres ellátás biztosítására nagy szükség lenne az egyedül élők és tanyán lakók
biztonsága érdekében.
IX.
Kultúra, sport
Kultúra
Kisszállás Község Önkormányzata a következő ciklusig is fontos értékhordozó közösségi
tevékenységnek tartja a közművelődést, ezért anyagi forrásaihoz megfelelően szeretné
fenntartani az önkormányzati kulturális intézményrendszerét, a művelődési házat és
könyvtárat.
Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színtér és infrastruktúra
fejlesztéséről, fenntartásáról, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről.
Reménykedik abban, hogy az elnyert IKSZT cím és a megnyert pályázati forráshoz biztosítani
tudja az önerőt, hogy lehetőséget adjon az elavult épület felújítására és új szolgáltatások
beindítására, ezzel is segítve a község lakóinak komfortérzetén.
A Művelődési ház és könyvtár elmúlt évtizedben kiépített technikai berendezései megfelelnek
a kor színvonalának, sőt egy ekkora településen korszerűnek minősülnek. Ezek a
berendezések biztosítják a megfelelő színvonalú rendezvények technikai hátterét, ezért a
következő években ezek cseréje nem szükséges, csak a karbantartása.
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Az intézmény megfelelő kapacitású közösségi színtérrel rendelkezik, amely konferenciák,
színházi és könnyűzenei programok, lakodalmak, vásárok rendezésére is alkalmas. Kisebb
termeiben pedig lehetőség van kiállítások és kisebb akár családi rendezvények lebonyolítására
is.
Ebben a ciklusban az intézmény felújítása az IKSZT révén történjen meg. Kerüljön sor az
akadálymentesítésre és a tetőcserére. Átadása óta nem volt belső festés, ezért kerüljön sor erre
is.
Ebben a ciklusban is tovább kívánja támogatni az önkormányzat a kiemelt kulturális
rendezvényeket.
- Kórustalálkozó
- Nemzetközi Néptánc Találkozó
- Kastélyest
- Falunapi rendezvények
- Községi Gyermeknap
- Tűzzománc-tábor
Továbbra is helyet kell adni és az anyagi lehetőségekhez mérten támogatni a kulturális
csoportokat. Fenntartásukhoz, működésükhöz alakuljon meg egy kulturális egyesület, de ez
nem helyettesítheti az intézményi struktúrát.
Tovább szándékozik fenntartani a Községi Nyilvános Könyvtárat ebben a formában.
Biztosítani kívánja a könyvtári állomány fejlesztését és a beszerzett korszerű könyvtári
programok pedig a kölcsönzést teszik gyorsabbá és komfortosabbá. (TextLib)
Fontosnak tartjuk továbbra is a kulturális pályázatok figyelését és lebonyolítását, hiszen
jelentős plusz költséget hoz az intézmény számára. Minden évben megpályázzuk az NKA és a
Minisztérium érdekeltségnövelő pályázatait, de minden más lehetőséget is megragadunk.
Kellene a községi honlap fejlesztésére egy szakembert alkalmazni, hiszen a honlap a falu
elsőszámú kommunikációs eszközévé kellene válnia. Ez minden más kommunikációs
eszköznél hatékonyabban alkalmas a lakosság interaktív informálására. Nem lebecsülendő a
honlap közösségszervező ereje sem, hiszen a megjelenített események, civil szervezetek,
egyházak, sportegyesületek stb. eddigieknél nagyobb nyilvánossághoz juthat.
Jó lenne újraindítani a Mai Kisszállás helyi sajtót, az ötletek megfogalmazódtak, anyagi
eszközöket keresünk.
Az elmúlt ciklusban sikerült egy kiadványt szerkeszteni az Uradalmi Hírmondó címmel, jó
lenne ezt tovább fejleszteni és a bővített változatát újra nyomtatni.
Kisszállás Község Képviselő-testületének továbbra is fontos a község kulturális életének
megfelelő szintű biztosítása, amit nem tud elképzelni sem a civil szervezetek sem az
intézmény működtetése nélkül

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

Kisszállás, 2011. március 24.

Kispál István
polgármester

45/2011.(III.30.) ÖK

HATÁROZAT

Gazdasági program meghatározása
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a 2011-2014. évekre szóló gazdasági
programját.
A gazdasági programban meghatározott fő célkitűzések,
feladatok:
– Az önkormányzat kötelező és önként vállalt
tevékenységeihez
szükséges
pénzügyi
alapok
biztosítása, az intézményhálózat működtetése. Az
önként vállalt feladatok (idősek otthona) ellátás- és
foglalkoztatás megőrzése melletti feladatátadás
felkutatása és átadása. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás újbóli megszervezése, beindítása,
önkormányzattól
független
működtetővel
és
finanszírozással.
– Az önkormányzati vagyonnal történő racionális
gazdálkodás, felújítások, karbantartások, energiaracionalizálási feladatok megoldása, kivitelezése
(intézmények fűtés, világítás korszerűsítése).
– Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felújítása,
Konyha felújítása.
– Az önkormányzat gazdálkodásában a működési hiány
visszaszorítására való törekvés, a pénzügyi, likviditási
stabilitás megteremtése.
– Közintézmények vagyonvédelmének további javítása
(riasztók felszerelése, térfigyelő kamerák)
– Meglévő utak felújítása, új utak építése. – Kerékpárút
és járdaépítések.
– A „Kápolnai” összekötő út padkájának rendbetétele,
külterületi földutak (hangsúlyozottan a lakott tanyás
térségekre) járhatóvá tétele, a Kormány által
meghirdetett tanyavédelmi program igénybevételével,
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illetve földtulajdonosi összefogással. Újfaluba
bevezető út megépítése pályázat bevonásával.
A belvízzel veszélyeztetett tanyás térség vízelvezető
rendszerének
kiépítése
központi
forrás
igénybevételével.
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,
értékteremtő
közfoglalkoztatás
megszervezése.
Külterületi temetők (kegyeleti emlékhelyek) méltó
körülményeinek
kialakítása,
fenntartása,
magánszemélyek
és
civil
szervezettel
való
együttműködéssel.
Kihasználatlan önkormányzati és nem önkormányzati
tulajdonban
lévő
épületek
újrahasznosítási
lehetőségeinek felderítése.
Település természeti adottságai kihasználhatóságának
felkutatása.
Meglévő közterületeken játszótér és szabadidőpark
kialakítása.
Lakossági szelektív hulladékgyűjtés bevezetetése.

