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Beszámoló 
 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-2014. évekre szóló gazdasági 

programjáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. márciusi ülésén a 

45/2011.(III.30.) ÖK számú határozatával döntött az önkormányzat 2011-2014. évekre szóló 

gazdasági programjáról. A programban vállalt feladatok végrehajtásáról az alábbiakban adok 

számot. 

 

Az Önkormányzat feladatai és költségvetési politikája 

 

Kisszállás község Önkormányzata az önkormányzati és egyéb szakmai törvények előírásai 

alapján kötelező és önként vállalt feladatait saját intézményhálózata útján a Polgármesteri 

Hivatallal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel, valamint 2 önállóan 

működő költségvetési szervvel látja el, nevezetesen  

- Napraforgó Óvoda 

- Művelődési Ház és Könyvtár. 

A Kisszállási Sallai István Általános Iskola 2012. december 31-ig volt az Önkormányzat 

fenntartása alatt. 2013. januárjától az iskola működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vette át. 

 

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátását, az időskorúak nappali ellátását, a házi 

segítségnyújtást, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot, a támogató szolgálat és a 

közösségi ellátás feladatait a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látja el.  

Az időskorúak nappali ellátása, valamint a támogató szolgálat és a közösségi ellátás a ciklus 

ideje alatt megszűnt. 

 

A községben 2 tanyagondnoki szolgálat működik. 

 

Az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati feladatot – 1 háziorvosi, 0,5 

gyermekorvosi körzetben vállalkozó orvosokkal, a fogászati rendelést 2 fő vállalkozó 

orvossal, heti 11 órás rendelési idővel, 1 fő közalkalmazott fogászati asszisztenssel látja el az 

önkormányzat. 

 

Készenléti és a hétvégi orvosi ügyeletet Önkormányzati Társulásban kiskunhalasi központtal 

látjuk el. 

 

A védőnői szolgálatot 1 fő védőnő látja el. 
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A Képviselő-testület 2009. január 5-én megalapította a 100%-ban önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságát, a Kisszállás Önkormányzati Kft-t. A gazdasági társaság az 

önkormányzat ún. háttérintézményi feladatait látja el (étkeztetés, karbantartás, közterület-

fenntartás, vásár- és piac fenntartás stb.). 

 

A temetkezéssel kapcsolatos feladatokat jogszabály alapján a szerződésben foglaltak szerint 

temetkezési vállalkozás látja végzi. 

 

Az intézményi struktúrát értékelve megállapítható, hogy a település nagyságának, 

feladatkörének ellátásához megfelelő intézményhálózattal rendelkezik Önkormányzatunk. 

 

1. Költségvetési politika 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetéseit a Magyar Köztársaság évente 

elfogadott költségvetési törvényei, a helyi költségvetési koncepció és a gazdasági programban 

meghatározottak alapján készítette el. 

 

Költségvetési fő számaink: 

 

Költség- 

vetési év 

Bevételi 

főösszeg      

(e Ft-ban) 

Kiadási 

főösszeg  

(e Ft-ban) 

Kapott 

költségve- 

tési tám. 

Saját 

bevételek 

Finanszí-

rozási 

bevételek 

Engedélyezett 

létszám (fő) 

2011 413.929 413.991 165.611 215.997 32.321 43 

2012 488.809 473.493 220.184 268.625 0 47 

2013 605.706 568.747 168.037 426.496 11.173 30 

2014. évi 

mód.terv 

1.437.396 1.437.396 172.829 1.225.429 39.138 30 

 

2. Adópolitika 

 A Képviselő-testület a már meglévő helyi adók mellett 2011. január 1-től kezdődően 

bevezette az építményadót, melyet a 2013. november havi ülésén megszüntetett. A 

megszüntetést az indokolta, hogy a helyi vállalkozások közül csak azokat sújtotta, akik 

nem mezőgazdasági tevékenységet folytatnak (pl.: üzletek, műhelyek). Ez miatt a 

helyi vállalkozások között feszültséget okozott. A megszüntetés másik oka az volt, 

hogy miután az építményadó vagyoni típusú adó, így az nem függ a vállalkozás által 

elért eredménytől. 

 Az iparűzési adó mértékét az elmúlt négy év alatt nem emelte, miután az megegyezik 

az 1990. évi C. törvényben meghatározott maximális mértékkel. Csökkentésére a 

jelenlegi finanszírozási és bevételi források ismeretében akkor van lehetőség, ha 

nagyobb árbevételű, tartósan működő vállalkozás indul el a településünkön. 

 A magánszemélyek által befizetett kommunális adóból 2011-ben és 2012-ben a 2006. 

évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel (piaccsarnok építése, Kápolnai 

mezőgazdasági út építése) tárgyévre jutó törlesztését teljesítette az önkormányzat, a 

fennmaradó részt pedig köztisztasági feladatokra, valamint az intézmények 

működtetésére fordítottuk. 

Mivel a Kormány 2012. december végén végrehajtotta az 5000 fő alatti települések 

adósságkonszolidációját, 2013-ban és 2014-ben a lakosság által befizetett kommunális 

adó teljes összegét az intézmények működtetésére, valamint fejlesztési kiadásokra 

tudta fordítani a Képviselő-testület.  

 Az átengedett központi adók közül 2013. január 1-től a gépjárműadó tervezett és 

befolyt összegének 40%-a illeti csak meg az önkormányzatokat. Ez az intézkedés 



2013 és 2014 évre összességében mintegy 13 millió Ft bevételkiesést okozott 

önkormányzatunknak. 

 

3. Működési bevételek 

Az önkormányzat a költségvetési rendeleteiben az intézményi térítési díjakat a 

jogszabályokban meghatározott szabályok figyelembevételével állapította meg.  

 

adatok Ft/adag 

Év 

Iskola Óvoda Szociális étkeztetés 

Tízórai Menza Napközi Tízórai Napközi Ebéd 

Szállítási díj 

(Ft/kiszállítási 

hely) 

2011 74 164 322 74 288 297 80 

2012 74 164 322 74 288 338 80 

2013 74 164 322 74 288 338 80 

2014 - - - 78 300 549 80 

 

2014-ben az általános iskolai étkeztetésben bevezetésre került a korcsoportok szerinti étkezési 

norma megállapítása. Az intézményi térítési díjak megállapítása ez alapján történt melynek 

mértéke a következő: 

 Iskolai tízórai 

- 1. korcsoport   84 Ft/fő/nap 

- 2. korcsoport   84 Ft/fő/nap 

 Iskolai menza 

- 1. korcsoport   172 Ft/fő/nap 

- 2. korcsoport   190 Ft/fő/nap 

 Iskolai napközi 

- 1. korcsoport   330 Ft/fő/nap 

- 2. korcsoport   350 Ft/fő/nap 

 

A Képviselő-testület a lakbér és helyiségbérleti díjakat 2011-ben 50%-al megemelte, 2012-

ben lakbéremelést nem eszközölt, a helyiségbérleti díjakat az infláció mértékével (4,2 %) 

növelte. 2013-ban és 2014-ben a lakásbérleti díjak nem emelkedtek, a helyiségbérleti díjak 

2013-ban és 2014-ben az infláció mértékével emelkedtek. 

A piaci helypénz és a földbérleti díjak az elmúlt négy év során nem emelkedtek. 

 

4. Vagyonkezelési célok 

A Képviselő testület az éves költségvetések összeállításakor minden esetben figyelembe vette 

az adott évben meghatározott Vagyongazdálkodási irányelvekben meghatározottakat. 

 

a) Önkormányzati fejlesztések, intézményi felújítások 

Megvalósítás 

éve 
Pályázat megnevezése 

Bruttó 

értéke     

(e Ft-ban) 

Állami 

támogatás 

(e Ft-ban) 

2011 Általános Iskola világításkorszerűsítés 1.029 - 

2011 TIOP pályázatból iskolai szervercsomag, 

digitális táblák, számítógép 
8.144 8.031 

2011 Települési Vízmű felújítás 2.163 - 

2011 Szennyvízberuházás tervezése, engedélyezése 675 675 



2011 Háziorvosi szolgálatnak számítógép 109 - 

2011 Fogorvosi szolgálatnak fogászati szék 875 - 

2012 Szennyvízberuházás kiadásai 2.850 2850 

2012 Települési Vízmű felújítás 3.281 - 

2012 Tanyavillamosítás 8.243 7.431 

2012 Általános Iskola fűtéskorszerűsítés 8.169 5.500 

2012 

START közfoglalkoztatás keretében vásárolt 

eszközök (elektromos kerékpárok, mosógép, 

szárítógép, mosogatógép) 

1.492 1.492 

2012 

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében 

vásárolt eszközök (soros palántázó, ágzúzó, 

kettes eke, húzólap) 

1.104 1.104 

2012 
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében 

vásárolt traktor 
4.583 4.583 

2012 Óvoda sófal kialakítása 762 - 

2012 Általános Iskola interaktív tábla 141 - 

2012 
Művelődési Ház keverőpult, számítástechnikai 

eszköz, televízió 
315 - 

2013 Szennyvízberuházás kiadásai  188.673 188.673 

2013 Petőfi utcai orvosi rendelő vizesblokk felújítás 869 - 

2013 Sportcsarnok kazáncsere 1.312 - 

2013 Polgármesteri Hivatal kazáncsere 978 - 

2013 

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében 

vásárolt eszközök (forgóborona, pótkocsi, 

rézsűkasza, burgonyaszedő gép) 

6.493 6.493 

2013 Képviselői laptopok 1.135 - 

2013 Gréder beszerzés 11.304 9.956 

2013 Óvoda számítógép 134 - 

2013 
Polgármesteri Hivatal E-kata tárgyieszköz 

nyilvántartó program 
165 - 

2013 Polgármesteri Hivatal notebook 140 - 

2013 Polgármesteri Hivatal szerver számítógép 181 - 

2014 Szennyvízberuházás kiadásai 20.050 20.050 

2014 
START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 

keretében munkagépek beszerzése 
1.688 1.688 

2014 Polgármesteri Hivatal EPER könyvelőprogram 285 - 

2014 740/42 hrsz.-ú telek 60 - 

2014 
Polgármesteri Hivatal 2 db számítógép, 

nyomtató 
320 - 

2014 Művelődési Ház, hangosító berendezés 1.275 774 

2014 Szociális étkeztetés konyhai felszerelések 197 - 

 

b) Forgalomképes ingatlanok racionális hasznosítása 

 

A Képviselő-testület munkája során folyamatosan keresi a forgalomképes ingatlanok 

hasznosításának lehetőségét elsősorban bérbeadással, másodsorban értékesítéssel. 

 

 

 



Kimutatás az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről 

 

Év 
Helyrajzi 

szám 
Terület (m2) Összeg (e Ft-ban) 

Éves bevétel           

(e Ft-ban) 

2011 
0350 

0349/7 

3560 

3551 

85 

115 
Összesen: 200 

2012 

0798 

0776 

0768 

0763 

0760 

0743 

0787 

0740/52 

0809 

0846 

051 

0401/11 

038/9 

0810 

0566 

0573 

0690/7 

0684/13 

1005 

1004 

1001 

0825/3 

0668 

708/5/A/3 

249 

8 

26 

24 

267 

13 

12 

785 

226 

80 

22 

47 

1358 

23 

15 

23 

352 

289 

1339 

1233 

1172 

3314 

2344 

(100) 

20 

5 

5 

5 

20 

5 

5 

200 

322 

6 

5 

5 

684 

5 

1,5 

2,3 

51,3 

490 

33,4 

30,8 

29,3 

100 

14,7 

5000 

Összesen: 7.045 

2013 

613/47 

613/48 

613/49 

613/50 

0698 

0666/6 

0391/21 

939 

939 

939 

939 

46 

8 

7 

80 

80 

80 

80 

6 

1 

2 

Összesen: 329 

2014 
708/3/A/4 

488 

(33,14) 

3830 

350 

370 
Összesen: 720 

Összesen: 8.294 

Megjegyzés: a dőlt betűs bejegyzések a kisajátítást jelzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Ingatlanvagyon 

 

Az önkormányzat vagyonának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Településfejlesztés 

 

Községfejlesztés 

 

1. Hulladékgazdálkodás 

Településünkön a lakossági szilárd hulladék elszállítását, megsemmisítését kötelező 

közszolgáltatás keretei között a FBH-NP Közszolgáltató Kft. végzi.  

Szennyvízberuházás tényleges fizikai megvalósulása 2014. év márciusában kezdődött el 

a belterületen megépítendő gravitációs szennyvízhálózat megépítésével. Közel 18 km 

hosszú csatornahálózat került megépítésre, valamint a közterületen elhelyezkedő négy 

darab átemelő szivattyúállomás megépítésével, a lakóingatlanokra történő beállások 

elkészültével mára gyakorlatilag megvalósult. Az utómunkálatok és helyreállítások 

folyamatban vannak. Helyreállításra kerültek az útkivágások, útburkolások, 

folyamatosan végzik a szükséges területfeltöltéseket, vízszikkasztó árkok helyreállítását, 

sérült járdaszakaszok javítását, kapubejárók sérült burkolatainak helyreállítását. 

Figyelemre méltó a kivitelező cég hozzáállása a kőalappal rendelkező utcák profiljának 

helyreállításában, kialakításában. 

A szennyvíztisztító telephez vezető szervíz út megépítésre került, a villamoshálózat 

kiépítése megtörtént, a telep kiviteli terve elkészült. A kivitelező cég a munkakezdési 

engedély kiadására vár, ami napokon belül megtörténik és indul a szennyvíztisztító telep 

építése, ami várhatóan négy hónapot vesz igénybe. 

 

2. Út és járdaépítés 

2006. évben a Kápolnai földút szilárd burkolattal való ellátása után megszűnt a 

községünk „zsáktelepülés” jellege. A megépült út padkájának a feltöltése 2014. év 

elején megtörtént. Az út melletti növényzet gondozása folyamatos munkát biztosított az 

Önkormányzati Kft-nek, illetve a közfoglalkoztatottaknak. A 2008-2009. évben 

megvalósult járdaépítés után az elmúlt négy évben sajnos nem sikerült újabb 

járdaépítéseket kiviteleznünk, mert nem volt lehetőségünk pályázni. 

 

3. Gázellátás 

Az elmúlt négy évben az új bekötések száma jelentéktelen volt, ennek több oka van: 

egyrészt, hogy a lakossági gázellátás majdnem 100%-ban kiépült, új lakóházak sajnos 

elvétve épülnek a településen, másrészt a lakosság többsége visszatért a hagyományos 

fűtési módokhoz. 

 

4. Vízellátás 

Településünk ivóvízellátását az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekkel, 

bérleti szerződés és üzemeltetési szerződés alapján a HALASVÍZ Kft. szolgáltatta 2013. 

Év Bruttó érték         

(m Ft-ban) 

Nettó érték          

(m Ft-ban) 

2010 1.216 1.005 

2011 1.213 973 

2012 1.220 951 

2013 1.156 875 



szeptember közepéig. Szeptember 17.-én alakult meg a KISKUNSÁGI VIZIKÖZMŰ 

SZOLGÁLTATÓ Kft. A szolgáltató a Bács-Kiskun megye középső és déli térségében 

elhelyezkedő települések víziközmű vagyonának összeolvadásával jött létre. A 

gazdasági társaságot a Halasvíz Kft., a Kalocsavíz Kft. és a Kőrösvíz Kft. tulajdonos 

önkormányzatai alapították. A társaság az átalakulás előtti vállalkozásoknak általános 

jogutódja. A Társaság alapító okirata a tulajdonos önkormányzatok ivóvízellátását és 

szennyvízrendszereinek üzemeltetését határozza meg fő feladatként. 

Az összeolvadást a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. Törvény, illetve az 5/ 

2013.(II.27.) Kormányrendelet, mint végrehajtási rendeletben foglaltak tették 

szükségessé. 

A településünkön működő ivóvízellátó rendszer illetve az 1997-ben megépített víz-

tisztítómű szabványos minőségű ivóvízzel látta el a lakosságot, problémát az elöregedett 

gerinc-vezetékekben leülepedett szennyeződés okozta a kifolyóknál (üledékes, zavaros 

víz). Ezt a problémát igyekezett elhárítani a szolgáltató, amikor 2012-ben szivacsdugós 

hálózattisztítást végzett. A WHO 1999-ben új határértéket állapított meg az egészséges 

ivóvíz paramétereiben az arzénra vonatkozóan. Ez alapján majdnem az egész 

magyarországi, így a kisszállási ivóvíz is az új értéket meghaladó arzént tartalmaz. Az 

EU kötelezte a tagállamait az egészséges ívóvíz biztosítására.  Derogációval is 2013. 

december 31-ig meg kellett volna oldani az arzén határérték alá szorítását, amit 

pályázattal megszerezhető támogatással is segített. Mivel ez határidőre nem tudott 

elkészülni, a Kormány először lajtos vízszállítással, majd konténeres 

tisztítóberendezések telepítésével oldotta meg átmenetileg a problémát. 

Önkormányzatunk is csatlakozott a Dél- Alföldi Ivóvízminőség-javító programhoz, ahol 

89 önkormányzattal társulva pályáztunk a programra. Pályázatunk sikeres lett, így 

alakult meg a Mindennapi Vizünk Önkormányzati Társulás, ahol a korábbi Halasvíz 

Kft. tulajdonos önkormányzatai pályáztak a tisztítóművek megépítésére, kiegészítésére, 

hálózatok részbeni felújítására. Pályázatunk sikeres lett, és a közbeszerzési eljárások 

befejeződtek, a kivitelező kiválasztásra került és elkezdődtek a kivitelezési munkák. A 

beruházást 2015. december 31-ig kell végrehajtani. A beruházás elkészültével 

szabványnak megfelelő egészséges ívóvíz kerül a vezetékes vízhálózattal ellátott 

település részekre, így Almajorba és Újfaluba is . 

 

5. Csapadékvíz elvezetése: 

Községünkben a csapadékvíz elvezetése még az idei nagy esőzések alkalmával sem 

okozott problémát, az elmúlt négy évben csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos 

beruházás, felújítás nem volt. Külterületen sajnos néhány tanyás ingatlan esetében 

belvízvédekezést kellett elrendelni, ezért az elkövetkező években a veszélyeztetett 

tanyáknál – a belvízkár megelőzése érdekében – meg kell oldani a vízelvezetést. 

A problémát fokozza, hogy a vízgazdálkodási társulatokról szóló törvényi változások 

miatt a területünkön működő Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat végelszámolásról 

döntött, ami folyamatban van, így az általa kezelt, felügyelt csapadékgyűjtő és elvezető 

árkok kezelője jelenleg még hivatalosan nem ismert. 

 

6. Elektromos energia 

2012-ben megvalósult az Általános Iskola világításkorszerűsítése, szükséges lenne az 

épület teljes villamoshálózatának felújítása, mely azért nem valósulhatott meg, mert az 

épület teljes felújítására beadott pályázatunk sikertelen volt.  

Felmérésre került a külterületi lakott ingatlanok (Tanyák) villamos-energiával történő 

ellátottsága. Mindössze kettő lakott tanyán nem volt villany, amit a Kormány által 



meghirdetett tanyavédelmi program keretében benyújtható pályázati forrásból sikerült 

megújuló energiaforrással (napelemes rendszerrel) villamos-energiával ellátni 2012.ben. 

 

7. Település-üzemeltetés 

A 2006-ban megépült piaccsarnok hasznos mind a falu gazdasági, közösségi életében, 

mint pedig az önkormányzat működési bevételének növelésében. A piaccsarnokot 

látogató lakosság az épületet óvja, megbecsüli. Az épület karbantartása, folyamatos 

állagmegóvása az Önkormányzati Kft. feladata.  

A belterületi temető digitális térképe, a temető bővítési terve elkészült. Megtörtént az új 

sírhelyek kijelölése, a temető bővítése, drótkerítés építése, elkészült az urnafal és az 

urna sírhelyek. Nem sikerült azonban megvalósítani a szóró-parcellát. A temető 

üzemeltetését továbbra is a Kegyelet Kft. végzi. 

A település-üzemeltetésnek része az állatfelvásárló telep, melyet az önkormányzat 

részben pályázati forrásból és jelentős saját forrásból épített meg (50-50 %). A 

beruházás megvalósításakor a lakosság még jelentős számú háziállatot tartott, mely 

sajnos a mai gazdasági helyzetben szinte csak a családi szükségletre korlátozódott. 

Mindezek következménye a telep alacsony kihasználtsága és a csekély mértékű bevétel 

miatti gazdaságtalan üzemeltetés. Az állatfelvásárló telepet a Kisszállás Önkormányzati 

Kft. üzemelteti.  

Az állati hulla szervezett gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása megszűnt, az 

önkormányzatunk kényszerű takarékossági intézkedése kapcsán, illetve támogatás 

hiányában. A megoldási lehetőséget keresve a Kormányhivatal állategészségügyi 

hatóságával történt egyeztetés alapján 2014. december 31-re kialakítjuk az állati hulla 

gyűjtésére alkalmas helyet. Bekerített konténeres elhelyezés lehetősége kerül 

kialakításra. Az elszállítás költsége ma már visszaigényelhető, így újra ellátásra kerül a 

feladat. 

A közterületet, parkok fenntartása, karbantartása, megújítása jelentős gépi és kézi 

munkát igényel az önkormányzattól. A társadalmi összefogással megépített üvegházban 

megnevelt virágpalánták csökkentik a kiadásokat. A közterületek, parkok tisztántartását 

az Önkormányzati Kft., illetve a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók végzik.  

 

8. Közfoglalkoztatás: 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete mindig is nagy figyelmet fordított a tartósan 

munkanélküli munkaképes emberek foglalkoztatásban történő bevonásába a 

mindenkori lehetőségek szerint. A Munkaügyi Központtal történő szoros 

kapcsolattartással igyekezünk minden lehetőséget kihasználni valamennyi 

közfoglalkoztatási programban történő részvétellel. A közfoglalkoztatás kereteit is 

maximálisan kihasználtuk. Az előző Kormány által megszervezett új közhasznú 

foglalkoztatási és képzési programban részt vettünk, és szigorúan törekedtünk az 

értékteremtő munka lehetőségeit megtalálni. Jelentős számú munkanélküli 

foglalkoztatását vállaltuk fel és a pályázati lehetőségek kihasználásával, jelentős 

termelőeszköz-vásárlást eszközöltünk a cél elérése érdekében. Így tudtuk elérni, hogy 

különböző zöldségfélék termelésével az önkormányzati konyha alapanyag 

szükségletének jelentős részét tudjuk előállítani. Így képesek vagyunk a jelentős 

nagyságú közterületeink rendben tartására, valamint intézményeink zavartalan 

működését biztosítani. 

Az alábbiakban a 2011-2014 évek közötti munkanélküliek számának alakulását, 

valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők számának alakulását mutatjuk be. 

 

 



1. Munkanélküliek számának alakulása 

 

 

 

 

 

 

 

2. Közfoglalkoztatásban résztvevők számának alakulása közfoglalkoztatási programok  

szerint éves bontásban 

 

Program megnevezése/Év 2011 2012 2013 2014 
Rövid időtartamú foglalkoztatás 74 fő - - - 
START Téli és egyéb értékteremtő program - 6 fő 6 fő - 
START mezőgazdasági program - 25 fő 25 fő 18 fő 
Téli átmeneti foglalkoztatás - - 58 fő 87 fő 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 fő 56 fő 59 fő 49 fő 
     
Összesen: 82 fő 87 fő 148 fő 154 fő 

 

 

 

Önkormányzati intézmények 

 

1. Napraforgó Óvoda 

 

Napraforgó Óvoda statisztikai adatai 

 

Év 

Gazdasági 

program- 

ban 

szereplő 

adatok 

Tényle-

ges 

gyermek 

létszám 

Férő-

hely 

szerinti 

átlag 

létszám 

Napkö-

zis 

csopor-

tok 

száma 

Egész 

napos 

ellátás-

ban 

részesül 

 

Foglal-

koztató 

termek 

száma 

1 ped. 

jutó 

gyer-

mek 

száma 

Csoport 

szám 

Isko- 

lát 

kezd 

2010/2011 63 63 21 2 58 3 10.5 3 20 
2011/2012 66 69 23 2 62 3 11.5 3 19 
2012/2013 67 73 24 2 66 3 12 3 19 
2013/2014 54 67 22 2 11 3 11 3 19 

 

Személyi feltételek alakulása 

 

Év Pedagógusok 

száma 

Fejlesztők 

száma 

Gyógytest-

nevelő 

Dajkák  

száma 

Egyéb 

dolgozó 

2010/2011 6 3 1 2 0 

2011/2012 6 3 1 2 0 

2012/2013 6 3 1 3 0 

2013/2014 6 2 1 3 1 pedagógiai 

asszisztens 

 

 

Év Összes munkanélküli száma (fő) Ebből: nő (fő) Ebből: férfi (fő) 

2011 219 114 105 

2012 187 99 88 

2013 157 85 72 

2014 124 67 57 



Összesítő tábla 

 

Év Gyermek 

létszám 

Csoportok 

száma 

Óvónők  

száma 

Dajkák 

száma 

Pedagógiai 

asszisztens 

2010/2011 63 3 6 2 - 

2011/2012 69 3 6 2 - 

2012/2013 73 3 6 3 - 

2013/2014 67 3 6 3 1 

 

Csoport összesítő tábla 

 

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

Kiscsoport 18 23 25 23 

Középső csoport 22 24 25 23 

Nagycsoport 23 22 23 21 

 

 

A létszámadatok mind a gyermekek, mind a felnőtt dolgozók tekintetében kedvezően 

alakultak a tervekhez képest.  

A 2010/2011. nevelési évben átfestettük az új kerítést és faházat. Egyéb tárgyi 

eszközfejlesztés forráshiány miatt nem történt. Az óvoda eszközpályázaton sem vehetett már 

részt. Eszköz ellátottságunk, egyébként megfelelő volt. 

Az óvoda dolgozóinak munkaideje napi 8 óráról 7 órára csökkent márciustól, az 

Önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt. Ezt a lehetőséget választotta az alkalmazotti 

közösség a létszámleépítés helyett. Gyed-ről visszatérő kolléganő 6 órában volt 

foglalkoztatva. 

2011/2012. nevelési évben semminemű eszközfejlesztés nem történt. A Közoktatási törvény 

helyett életbe lépett az új Köznevelési törvény, amelyben az óvodát érintő változások 

évenkénti bontásban fognak életbe lépni.  

2012/2013. nevelési évben megépíttettük a só-falat a tornaszobában, amely fontos eleme az 

egészségfejlesztésnek. Játékeszközöket is vásároltunk a csoportok számára az kiselejtezettek 

helyett. A harmadik dajkai státusz be van töltve ettől az évtől, nagy örömünkre. 

Az irodai számítógépet lecseréltük, mert az előző már teljesen elhasználódott.  

A gyermekek öltözőszekrényei átalakításra kerültek, és egy teljes csoportra új szekrényeket 

készíttettünk, tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. A megvalósítás költségvetési forrásból és 

szülői munka felajánlásával történt. 

Az óvoda dokumentumait a törvényi előírásoknak megfelelően átdolgoztuk (Pedagógiai 

Program, Házirend, SZMSZ). Az új Köznevelési törvény bevezetésével sok változás van az 

óvoda tekintetében.  

2013/2014. nevelési évtől a vezető helyettesi státusz ismét törvényi előírás, és pedagógiai 

asszisztenst is foglalkoztathatunk főállásban. Ez azért nagyon jó, mert a vezetői 

órakedvezmény miatti kieső időben a gyermekek ellátása zavartalan.  

Az újonnan bevezetésre került Pedagógus életpálya modell következtében az pedagógusok 

bérrendezésére került sor, 2013. szeptember 1.-től, amely több lépcsőben fog megvalósulni, 

mindig az új nevelési év szeptember 1.-én. Ennek következtében minden pedagógus 

Pedagógus I. fizetési fokozatba került. A három évenkénti előlépés lehetősége magmaradt.  

A pedagógus minősítési rendszer ezzel párhuzamosan került bevezetésre, és a pedagógus 

portfólió elkészítésével kezdődik. Intézményünkben 1 fő pedagógusnak volt lehetősége 

feltölteni portfólióját 2014. április 30-ig. Ezt el is fogadta az Oktatási Hivatal, és 1 fő 2015. 

január 1.-én Pedagógus II. fizetési fokozatba léphet ideiglenesen, az első minősítő vizsgájáig. 



A minősítéseket az Oktatási Hivatal koordinálja, országos szinten, és a KIR rendszerben 

tartjuk nyilván.  

A játékeszköz készletünket ebben az évben is megújítottuk, szülői támogatásból.  

Az első vizesblokkban a gyermek WC ülőkék cseréje történt, amely szülői támogatással 

valósult meg.  

A nyár folyamán az óvoda tetejének egy része felújításra került, mivel az esőzések és viharok 

következtében megcsúszott és életveszélyessé vált. A beruházás költségvetési forrásból és 

biztosítási összegből valósult meg.  

A továbbképzéseink a fejlődést, fejlesztést szolgálják. Mindig olyat választunk, amely 

szakmai megújulásunkat, módszertani kultúránk növekedését segíti elő.  

Ebben az évben először pályáztunk az Integrációs Pedagógiai Programra, amelyen nyertünk. 

Az elnyert összeg, amely közel fél millió forint, nagyobb részét továbbképzésekre, 

szaktanácsadásra lehet felhasználni, a kisebb részét a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek támogatására és fejlesztésére, felzárkóztatására.  

 

2. Általános Iskola 

 

A Kisszállási Sallai István Általános Iskola 2013 januárjáig volt a községi önkormányzat 

fenntartása alatt. Jelenlegi fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Budapest 

székhellyel. 

A gazdasági beszámolót áttekintve a tanulólétszám változását jelezném. 

2010/11-es tanévben 149 fő 

2011/12-es tanévben 144 fő 

2012/13-as tanévben 140 fő 

2013/14-es tanévben 140 fő 

A tanulólétszám csökkenésének okai:  

elköltözés a faluból (illetve a Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium 

nyolcosztályos tagozatára való átiratkozás. Sajnos minden évben mennek el a negyedik 

évfolyamból gyerekek, olyanok is, akiknek nem a gimnáziumi képzés jelentené az optimális 

továbbtanulást. Mivel gyengébb tanulmányi eredménnyel is be lehet kerülni, így a szülők 

igyekeznek kihasználni ezt a lehetőséget.  

 

Az iskola 2013 tavaszán átdolgozta a Pedagógiai Programját, az új törvényi rendelkezéseknek 

megfelelően. Fő céljainkat és feladatainkat átgondoltuk, de gyökeresen nem változtattunk 

rajta. Nagy hangsúlyt fektettünk a felzárkóztatásra, melynek keretében korrepetálásokat 

tartottunk, az alsó tagozaton osztályonként kettőt, a felső tagozaton pedig magyarból és 

matematikából volt rendszeres felzárkóztatás. Emellett a napköziben dolgozó pedagógusok 

segítették a délutáni felkészülést. Sok tanuló számára ezzel biztosítottuk a minimum 

követelmények teljesülését. 

 

A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítottunk. Szakköröket 

(báb, grafika, informatika, furulya, énekkar, elsősegélynyújtás, kézműves, ÖKO-klub, angol) 

működtetünk, melyeken a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően vehetnek részt. 

Tanulmányi és művészeti versenyekre készítettük fel a tehetséges gyerekeket. Kiemelkedő 

helyezéseket értek el megyei szinten is a mese- és versmondó versenyeken. Megyei 

környezetvédelmi versenyen is szépen szerepeltek. Ének – zenei országos vetélkedőn szintén 

rangos helyezést értek el tanulóink. Évek óta részt vesznek a jó képességű tanulóink az 

országos levelező versenyeken, ahol mindig kiemelkedően teljesítenek. 

 



A sport területén tehetséges tanulóinkat területi és megyei szintű versenyeken indítottuk. 

Szintén jó eredményeket értek el versenyzőink. A mindennapos testnevelés bevezetésével a 

gyerekeknek egyre több lehetőségük nyílt a testmozgásra. A testnevelés órák mellett 

tömegsport órákat és szakköri foglalkozásokat biztosítottunk. A rászoruló tanulók számára a 

gyógytestnevelés is biztosított volt.  

Az egészséges életmódra nevelésben nagy szerepe volt az iskolai védőnőnek. Sajnos az 

iskolaorvossal a kapcsolat nem volt megfelelő, nem volt segítőkész, gyakran elutasította azt a 

feladatot is, amit el kellett volna látnia. 

 

Az iskola a szabadidő hasznos eltöltésére számos programot szervezett a tanulók és a szülők 

számára is. Évek óta megrendezzük hagyományosnak számító programjainkat: pl. kisállat 

bemutató, akadályverseny, hulladékgyűjtés, karácsonyi műsorok, farsang, Anyák napja, 

Madarak-Fák Napja, Föld-napja stb. Műsorukkal, vetélkedőkkel készültünk ezekre az 

alkalmakra. 

 

Számos olyan programon is részt vettünk, mely a községet is érinti. október 6-án a falu 

lakosságával együtt fáklyás felvonulást szerveztünk minden évben. A templomban adventi 

hangversenyen vettünk részt, melynek szervezői iskolánk pedagógusai és a plébános úr. A 

nemzeti ünnepünkre színvonalas műsorokkal készültünk, s közösen ünnepeltünk más 

intézményekkel és a lakossággal. SZMK bálokat szerveztünk, melyeken műsorokkal léptünk 

fel. Gyermeknap alkalmából a szülőkkel közös programokat rendeztünk. 

 

Iskolánkban a programindulás kezdetétől fogva működik az Integrációs Pedagógiai program. 

Ennek célja a hátránykompenzálás, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. 

A szociális hátrányok csökkentése érdekében ruhaneműt, tanszereket és könyveket 

vásároltunk a gyerekek számára. Kirándulásokat, projektnapokat rendeztünk, melyeken életre 

szóló élményeket szereztek a tanulók. Az IPR keretében tudtunk eszközfejlesztésre és 

bútorzat vásárlására anyagi erőforrást biztosítani. Ma már mindenkinek Ergomat széke van, 

mely a gerincferdülés megelőzésére szolgál. A hátrányos helyzetű gyerekek számára 

Erzsébet-tábort szerveztünk Balatonberényben. 

 

2005-től integráltan oktatjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat. A tanulók számára a 

szakértői bizottság által előírt órákat biztosítottuk. 2013-ig egy gyógypedagógus és egy 

fejlesztő pedagógus látta el az órákat, tanítói főállásuk mellett. A tanítási órák keretében 

differenciáltan foglalkoznak a pedagógusok ezekkel a tanulókkal, figyelembe veszik a 

javasolt követelményszintet és értékelési módokat.  

A logopédia ellátás kistérségi keretek között működött. Sajnos kevés volt az óraszám, több 

rászoruló gyermek lett volna, így csak a súlyosabb esetekben történt fejlesztés. 

 

A tanulók délutáni felkészülését a napköziotthon segítette. Két csoportot működtetünk évek 

óta, egy alsóst és egy felső tagozatost. A pedagógusok a megfelelő szokásrendeket 

kialakították, és biztosították a tanulás optimális körülményeit. 

 

Az iskola tárgyi feltételeinek biztosítása:  

Az iskola épületének álaga rossz. A homlokzati falakról lehull a vakolat, fontos lett volna a 

vakolás és festés.  

A tetőcsere megtörtént, így a beázás megszűnt. Az épület nyílászáróinak felújítására nem 

került sor, jelenleg is ezzel a problémával küszködünk. A fűtésrendszer nem jó, igaz a 

kazánok ki lettek cserélve, de a 30-40 éves radiátorok és a csőhálózat rendszeresen rossz. Két 

teremben alig van fűtés.  



Az iskola alapfelszereltsége biztosított. A tantermek berendezései megfelelőek, szemléltető 

eszközökkel való ellátottságuk is jó. Informatikai eszközeink megfelelőek. A T.I.O.P. 

keretében modernizálódtak, de állandó fejlesztésre szorulnak.  

A tantestület létszáma évek óta változatlan, 15 fő. A pedagógusok munkáját 3 technikai 

dolgozó segíti, egy iskolatitkár és 2 takarítónő. A szakos ellátottságunk jó, 2013-ig csak a 

technika tantárgyat tanította nem szakos pedagógus.  

A tantestület tagjai teljesítették a továbbképzésre előírt óraszámot. Többfajta képzésen 

vettünk részt a módszertani megújulás érdekében.  

Pedagógusaink a pályázati lehetőségeket figyelték, és kihasználták a pályázati lehetőségeket, 

annak érdekében, hogy a tanulókat táboroztassuk, eszközfelszerelésünket gyarapítsuk, vagy 

egyéb fejlesztéseket tehessünk. 

 

Az iskola fenntartását a KIK vette át. Az előző években nyújtott támogatásért, 

együttműködésért köszönetünket fejezzük ki az önkormányzatnak. 

 

3. Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Kisszállás Község Önkormányzata ebben a ciklusban is fontos tevékenységnek tartotta a 

közművelődést és anyagi forrásaihoz mérten támogatta is azt. 

Sajnos az elnyert IKSZT címmel és az elnyert pénzzel nem tudtunk élni, mert az önerőt nem 

tudta hozzátenni, így ez nem valósult meg. Ennek következtében az intézmény felújítása is 

elmaradt. Továbbra is nagy probléma a lapos tető az állandó beázásaival és a vasablakok. 

Továbbra sem tudjuk télen felfűteni rendesen a nagytermet, nyáron pedig elviselhetetlen a 

meleg bent. A nyílászárók katasztrofális állapotban vannak. 

Nem valósult meg a mozgáskorlátozotti feljáró elkészítése sem, pedig több idős látogatója is 

van az intézménynek. Ugyancsak nem valósult meg a riasztó beszerelése sem, pedig olyan 

értékek vannak már, hogy érdemes lenne. 

A hajdani korszerű technikai berendezés mára elavulttá vált, ezért részben le kellett cserélni, 

ami ebben az évben meg is történt. Sajnos a számítógépes parkunk nagyon elavult, ezt 

mindenképpen fejleszteni kell. 

Az intézmény közösségi színtere megfelelő különböző rendezvényekre. Akár esküvő, 

konferencia, vásár vagy családi rendezvény. Igaz, mióta átadták a Lakodalmas házat 

csökkentek ezek az alkalmak. 

Ebben a ciklusban a személyi feltételek állandó változásban voltak. A pénzügyi nehézségek 

miatt az alkalmazottak munkaidejét lecsökkentették. Mindenki részfoglalkozású lett. 

Szerencsére ez az idei évtől megoldódott. 

Intézményünkből kivált a Népdalkör és a Piros Muskátli Tánccsoport, akik egy egyesületet 

hoztak létre. Azóta 1 csoportunk működik, a Kézműves kör. 

Felvetődött a könyvtár átszervezése, de nagyon örülünk neki, hogy továbbra is úgy döntött a 

Képviselő-testület, hogy megtartjuk önállóságunkat. Pályázatokból megvalósulhatott a Textlib 

(könyvtári program), ami gyorsabbá teszi a kölcsönzés lehetőségét. 

A legtöbb nagy rendezvényünket továbbra is meg tudtuk valósítani. Sajnos a Kastélyestet 3 

évig nem tudtuk megvalósítani, de szerencsére ebben az évben újra lehetőség volt rá. 

A község honlapjának fejlesztésére jó lett volna egy szakembert alkalmazni, ez nem valósult 

meg. Nem sikerült az Uradalmi Hírmondó újra kiadása sem, sajnos lekéstük a pályázatot. 

Továbbra is nagyon sikeresek voltak az alábbi rendezvényeink: 

- Nemzetközi Néptánc Találkozó 

- Falunapi rendezvények 

- Gyermeknap 

- Adventi est 



- Tűzzománc-tábor 

- Könyvtári napok 

- Író-olvasó találkozók 

Kisszállás Község Képviselő-testülete továbbra is fontosnak tartja a község kulturális életét és 

a civil szervezetek támogatását. 

 

4. Szociális Intézményi ellátás 

 

2008. január 1-től kezdődően a Képviselő-testület – nem szakmai, hanem kifejezetten a 

magasabb összegű normatív állami támogatás elérése érdekében – csatlakozott a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott Szociális Szolgáltató 

Központhoz. A Szociális Szolgáltató Központ a szociális otthoni ellátást, a nappali ellátást, a 

házi segítségnyújtást, a támogató és közösségi ellátást, a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgáltatást látta el.  

A Képviselő-testület 2011. március 31. napjával kezdeményezte a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsánál a nappali ellátás kisszállási telephelyének megszüntetését. 

2012 év elejétől Kisszálláson a Támogató Szolgálat ügyfeleinek számára nincsen nyitva álló 

helyiség, a feladat ellátását a kiskunhalasi támogató szolgálat keretében biztosítják. 

A szociális étkeztetés, illetve a tanyagondnoki szolgáltatást továbbra is, mint az 

önkormányzathoz rendelt feladatot látja el az önkormányzat. 

 

Az ellátást igénybe vevők létszámát az alábbi táblázat szemlélteti: 

adatok év/fő 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 2011-2014 évekre elfogadott gazdasági programjának végrehajtásáról a 

fentiekben számoltam be. Bár a gazdasági program az adott ciklusra megválasztott 

polgármester és helyi képviselők mandátumának idejére szól, azonban sem az intézmények 

működése, sem pedig a fejlesztési feladatok végrehajtásának határideje nem minden esetben 

esik egybe a gazdasági program időintervallumával. Az idei önkormányzati ciklusról 

áthúzódó önkormányzati fejlesztések a következők: 

 

1. Szennyvízberuházás 

2. Regionális szinten előkészített program keretében a Dél-Alföldi Ivóvízjavító Program 

keretében az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekből szolgáltatott ivóvíz 

minőségének javítása 

 

 2011  2012 2013 2014 

Családsegítő 99 122 87 75 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 
35 23 37 31 

Közösségi 

Pszichiátriai 

Ellátás 

16 - - - 

Támogató 

Szolgálat 
12 13 14 15 



Összegezve a 2011-2014 évekre elfogadott gazdasági programban meghatározottak 

végrehajtását az alábbiak szerint értékelem: 

1. 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 elmúlt ciklusban az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását 

teljeskörűen tudta biztosítani. A pénzügyi nehézségek miatt 2011. március 1-től a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, az Óvoda teljes dolgozói állománya, a 

tanyagondnokok, a szociális étkeztetés feladaton dolgozó közalkalmazott, valamint az 

Általános Iskola 6 pedagógusa csökkentett munkaidőben látta el feladatát közel két évig. 

Az Ápoló - Gondozó Otthon működtetését továbbra is a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás keretei között működteti.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2011.07.01.-től 2012.05.31.-ig működött a 

településen, melyet 30 fő vett igénybe. Fenntartója a Kiskőrös Babtista Egyház Filadelfia 

Idősek Otthona volt. A fenntartó pályázat útján üzemeltette a szolgáltatást, amely pályázat 

fél évig fedezte az ellátást. A következő költségvetési évben már önkormányzatunknak is 

hozzá kellett volna járulni az üzemeltetéshez, az ellátást igénybevevőknek pedig térítési 

díjat kellett volna fizetniük. Az ellátást igénylők még ez a jelzőrendszer segítségével is 

nehezen tudtak segítséget kérni és kapni, mivel a segélyhívás egy központi rendszerbe 

futott be.  

 

2. Az önkormányzati vagyonnal történő racionális gazdálkodás, felújítások, 

karbantartások, energia racionalizálási feladatok megoldása, kivitelezése 

2012-ben megvalósult az Általános Iskola világításkorszerűsítése, szükséges lenne az 

épület teljes villamoshálózatának felújítása, mely azért nem valósulhatott meg, mert az 

épület teljes felújítására beadott pályázatunk sikertelen volt.  

Felmérésre került a külterületi lakott ingatlanok (Tanyák) villamos-energiával történő 

ellátottsága. Mindössze kettő lakott tanyán nem volt villany, amit a Kormány által 

meghirdetett tanyavédelmi program keretében benyújtható pályázati forrásból sikerült 

megújuló energiaforrással (napelemes rendszerrel) villamos-energiával ellátni 2012.ben. 

Az önkormányzati intézmények karbantartását az Önkormányzati Kft. a szükséges 

mértékben folyamatosan elvégezte. 

3. Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felújítás, Konyha felújítása 

Az Iskola épületének fűtéskorszerűsítése pályázati forrás segítségével megtörtént, az 

épület teljes felújítását pályázati forrás hiányában nem sikerült megoldani.  

Az Önkormányzati Kft. üzemeltetésében lévő konyha nyílászáróinak teljes cseréje 2014. 

nyarán valósult meg. A konyha teljes felújítása szükséges, amihez az önkormányzat a 

felújítási tervet elkészítette és a belügyminisztérium által kiírt pályázaton pályáztunk. 

Sajnos a minimális pályázati keret miatt pályázatunk nem nyert. 

 

 

 

 



4. Az önkormányzat gazdálkodásában a működési hiány visszaszorításra való törekvés, 

a pénzügyi, likviditási stabilitás megteremtése 

 

Mára elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil, működési hiánnyal nem 

küzd. A Kormány 2012. év végi adósságkonszolidációja révén az önkormányzatnak sem 

működési, sem fejlesztési hitelállománya nincs. A Kisszállási Víziközmű Társulatnak az 

OTP Bank Nyrt.-nél a szennyvízberuházás saját erejének pótlására hosszúlejáratú 

hitelszerződése van, melyhez az önkormányzat készfizető kezességet vállalt.  

 

5. Közintézmények vagyonvédelmének további javítása 

 

E téren előrelépés nem történt. 

 

6. Meglévő utak felújítása, új utak építése. Kerékpárút és járdaépítések 

 

A szennyvízberuházás következtében helyreállításra kerültek az útkivágások, 

útburkolások, folyamatosan végzik a szükséges területfeltöltéseket, vízszikkasztó árkok 

helyreállítását, sérült járdaszakaszok javítását, kapubejárók sérült burkolatainak 

helyreállítását. Figyelemre méltó a kivitelező cég hozzáállása a kőalappal rendelkező 

utcák profiljának helyreállításában, kialakításában. Azok az utcák, amelyeken az 

aszfaltburkolat felvágásra került, újra aszfaltozásra kerültek.  

A szennyvíztisztító telep felé vezető út a Határ utca végéig szintén aszfaltburkolatot 

kapott. 

A ciklus ideje alatt egyéb út és járdaépítések nem történtek. 

 

7. A Kápolnai összekötő út padkájának rendbetétele, külterületi földutak járhatóvá 

tétele, a Kormány által meghirdetett tanyavédelmi program igénybevételével, illetve 

földtulajdonosi összefogással. Újfaluba bevezető út megépítése pályázat bevonásával. 

 

A Kápolnai út padkája 2014. év elején feltöltésre került. A tanyavédelmi program 

keretében önkormányzatunk pályázott és nyert egy útgyalut, de a géphez szükséges 

teljesítményű erőgép még nem áll a rendelkezésünkre így a gazdákra vagyunk utalva. 

Minimális földút szakaszok kerültek javításra eddig. Szerencsére az 55.ös főutat építő cég 

megkereste önkormányzatunkat és több földút kijelölésre került külterületi lakott részeken 

ahol a felesleges föld elhelyezésre kerül útjavítási céllal. 

 

8. A belvízzel veszélyeztetett tanyás térség vízelvezető rendszerének kiépítése központi 

forrás igénybevételével 

 

Külterületen sajnos néhány tanyás ingatlan esetében belvízvédekezést kellett elrendelni, 

ezért az elkövetkező években a veszélyeztetett tanyáknál – a belvízkár megelőzése 

érdekében – meg kell oldani a vízelvezetést. 

A problémát fokozza, hogy a vízgazdálkodási társulatokról szóló törvényi változások 

miatt a területünkön működő Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat végelszámolásról 

döntött, ami folyamatban van, így az általa kezelt, felügyelt csapadékgyűjtő és elvezető 

árkok kezelője jelenleg még hivatalosan nem ismert. 

 

 

 

 



9. Meglévő közterületek, parkok állagának fenntartása, további közterület szépítése és 

építése 

 

A közterületek, parkok gondozását az Önkormányzati Kft., valamint a közfoglalkoztatott 

munkavállalók folyamatosan végzik. A közfoglalkoztatás keretében lehetősége nyílt 

önkormányzatunknak különböző gépek és eszközök megvásárlására, amely nagy 

segítséget nyújt a közterületek, parkok gondozásában. 

A közterületeink, parkjaink fenntartása, gondozása más településről idelátogatók 

véleménye szerint is példaértékű.  

 

10. Lakossági kommunális folyékony hulladék problémájának a szabályozások és 

lehetőségek szerinti megvalósítása 

 

Szennyvízberuházás tényleges fizikai megvalósulása 2014. év márciusában kezdődött el a 

belterületen megépítendő gravitációs szennyvízhálózat megépítésével. Közel 18 km 

hosszú csatornahálózat került megépítésre, valamint a közterületen elhelyezkedő négy 

darab átemelő szivattyúállomás megépítésével, a lakóingatlanokra történő beállások 

elkészültével mára gyakorlatilag megvalósult.  

 

11. Információs hálózati rendszer bővítése, a községben élő lakosság jövedelemszerző 

lehetőségeinek felkutatása, értékteremtő közfoglalkoztatás megszervezése 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete mindig is nagy figyelmet fordított a tartósan 

munkanélküli munkaképes emberek foglalkoztatásban történő bevonásába a mindenkori 

lehetőségek szerint. A Munkaügyi Központtal történő szoros kapcsolattartással 

igyekezünk minden lehetőséget kihasználni valamennyi közfoglalkoztatási programban 

történő részvétellel. A közfoglalkoztatás kereteit is maximálisan kihasználtuk. Az előző 

Kormány által megszervezett új közhasznú foglalkoztatási és képzési programban részt 

vettünk, és szigorúan törekedtünk az értékteremtő munka lehetőségeit megtalálni. Jelentős 

számú munkanélküli foglalkoztatását vállaltuk fel és a pályázati lehetőségek 

kihasználásával, jelentős termelőeszköz-vásárlást eszközöltünk a cél elérése érdekében. 

Így tudtuk elérni, hogy különböző zöldségfélék termelésével az önkormányzati konyha 

alapanyag ellátásának jelentős részét tudjuk előállítani. Így képesek vagyunk a jelentős 

nagyságú közterületeink rendben tartására, valamint intézményeink zavartalan működését 

biztosítani. 

 

12. Külterületi temetők (kegyeleti emlékhelyek) méltó körülményeinek kialakítása, 

fenntartása, magánszemélyek és civil szervezettel való együttműködéssel 

 

Közigazgatási területünkön kettő külterületi temető van, amit a Képviselő-testület 

kegyeleti emlékhellyé nyilvánított. A Négyestelepi temető esetében civil szervezettel, a 

Főnix egyesülettel és magánszemélyek összefogásával méltó körülményeket sikerült 

elérni eddig is. A Rohodai temető takarítása elkezdődött, de itt sajnos további előrelépés 

nem történt. A fent említett összefogással szeretnénk ott is méltó környezetet kialakítani. 

 

13. Kihasználatlan önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonban lévő épületek 

újrahasznosítási lehetőségeinek felderítése. 

 

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.  

 

14. 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.  

 

15. Meglévő közterületeken játszótér és szabadidőpark kialakítása.  

 

2014-től az Óvoda területén megépített játszótér nyitva tartását biztosítjuk a hét minden 

napján lehetőséget adva ezzel az óvodás és az alsó tagozatos gyermekek részére.  

Ugyanígy biztosítjuk a sportpálya nyitva tartását is a hét minden napján a sportolni 

szeretők részére. 

 

16. Lakossági szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. 

 

Községünkben szelektíven továbbra is csak a közterületekre kihelyezett szelektív 

gyűjtőkonténerekbe történik a hulladék gyűjtése. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági programról szóló beszámolót 

tárgyalja meg és fogadja el.  

 

 

 

Kisszállás, 2014. október 2. 

 

 

 

    

 

 

       Kispál István 

       polgármester 

 

 

 


