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ÖNKORMÁNYZATI      TÁJÉKOZTATÓ 
 

2014.  II. szám 
 

Tisztelt Lakosaink! 

A Képviselő-testület összetétele a 2014. - 2019.-ig tartó önkormányzati ciklusban   

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását követően a Képviselő-

testület 2014. október 21-én megtartotta alakuló ülését és a képviselő-testület, polgármester, 

alpolgármester eskütételt követően 7 taggal megkezdte működését. 
 

A Képviselő-testület tagjai: 

- polgármester   Kispál István 

- alpolgármester Urlauberné Horváth Éva 

- képviselők  Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr., Malustyik László,  

Dr. Muskó Zsolt és Rozsnyai Attila. 
 

A Képviselő-testület bizottságai: 
 

1. Ügyrendi Bizottság 

- elnöke  Ceglédi Zoltánné dr. 

- tagjai  Benedek János és Rozsnyai Attila 
 

2. Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

- elnöke  Benedek János 

- tagjai  Botka Sándor, Lengyel Tiborné, Malustyik László és Dr. Muskó Zsolt 
 

3. Humánpolitikai Bizottság 

- elnöke  Ceglédi Zoltánné dr. 

- tagjai  Erdélyiné Zsoldos Ildikó, Malustyik László  

Malustyikné Deák Anita és Rozsnyai Attila 
 

A Képviselő-testület az alakuló ülésen megbízatásának idejére 

- a polgármester illetményét:  448.700 Ft/hó   költségtérítését:  67.305 Ft/hó 

- az alpolgármester tiszteletdíját  160.000 Ft/hó  költségtérítését: 24.000 Ft/hó 

összegben állapította meg. 

------------- 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésén az eskütételt 

követően 3 taggal kezdte meg működését. A nemzetiségi önkormányzat  

- elnöke    Farkas Brigitta 

- elnökhelyettese Szűcs Zsolt 

- tagja   Kolompár László. 
 

Felhívás lakossági közmeghallgatásra 
 

A Képviselő-testület  

2014. november 20-án (csütörtök) 17
00

 órakor a Művelődési házban, és 
 

2014. november 21-én (péntek) 17
00

 órakor Művelődési házban 
 

közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart, azonos napirenddel. 
 

Tervezett napirendek: 
 

1. Tájékoztató a településen folyó szennyvíz-beruházásról, ivóvízminőség javító programról. 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének időarányos beszámolójáról. 

3. Tájékoztató a Képviselő-testület következő években megvalósítandó fejlesztési elképzeléseiről, 

valamint a lakosság igényeinek felmérése. 

4. Tájékoztató a településen átnevezendő utcákról. 
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A napirendi pontok fontosságára tekintettel kérjük, hogy a lakosság minél szélesebb körben vegyen részt 

a közmeghallgatásokon. Külterületi lakosainkat kérjük, hogy részvételi szándékunkat a 

tanyagondnokoknál jelezzék.  

Polgármesteri Hivatal tájékoztatója 
 

Szennyvízberuházással kapcsolatos kérések: 
 

Településünkön hónapok óta zajlanak a csatornázási munkálatok, a hálózat kiépítettsége 100 %-os, a falu 

határában folyik a szennyvíztisztító telep építése. Ez azt jelenti, hogy hamarosan elindulhat az előre 

láthatólag hat hónapos próbaüzem. Ennek azonban egy nagyon fontos feltétele van: rendelkezésre álljon 

a megfelelő mennyiségű lakossági SZENNYVÍZ. A munkálatok következő szakaszában Önökre - 

ingatlantulajdonosként – fontos feladat hárul: intézkedniük kell a házi (telekhatáron belüli) vezeték 

kiépítéséről. Tisztelettel kérjük a lakosság együttműködését, hogy lehetőség szerint még az idén 

kezdjék meg az ingatlanon belüli csatornaszakasz részleges kiépítését. Ez alatt azt értjük, hogy a 

szakaszcsatorna kiépítése a települési hálózatra történő csatlakozás nélkül készül el. Ennek menete: 

- az ingatlantulajdonos kiválasztja a REGISZTRÁLT KIVITELEZŐK LISTÁJA alapján a 

vállalkozót, aki felméri az ingatlant, javaslatot tesz a bekötés módjára, 

- a vállalkozó kiépíti a belső házi rendszert a csatlakozási pont és az épület között (a szikkasztó 

aknát kiiktatva),és elkészíti a szükséges dokumentációt, ezt lejelenti az üzemeltetőnek, 

- az üzemeltető, a vállalkozó részvételével nyílt ároknál szemle keretében lebonyolítja az 

ellenőrzést (a rácsatlakozás még nem történik meg, mivel még nincs fogadó), 

- miután fogadókész a települési rendszer - az önkormányzat jelzését követően- a vállalkozó 

rácsatlakoztatja a hálózatra az ingatlan szennyvízkivezetését. 
 

- Érdemes elsők között rákötni a hálózatra, mert az üzemeltető a próbaüzem ideje alatt díjmentesen 

biztosítja a szolgáltatást (6 hónapig élvezhetik a szolgáltatást ingyenesen!)  
 

- A kedvező időjárás még a tél beköszönte előtt lehetővé teszi a kivitelezést, ezt érdemes kihasználni a 

részleges rákötések kiépítésére (Egy esetleges márciusig elhúzódó tél a próbaüzem indítását is 

veszélyeztetheti, hiszen korlátozottan végezhető el a rákötés, ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt 

marad) 
 

- A beruházás és a pályázat, - amely a megvalósítást lehetővé teszi - szigorú ütemterv szerint zajlik, 

melyet be kell tartanunk, ezért fontos, hogy a lakossági részleges rákötések mihamarabb elkészüljenek. 
 

FONTOS tudnivalók: 

1. A belső házi szennyvízelvezető rendszer kiépítését csak a leendő üzemeltetőnél, a Kiskunsági 

Víziközmű-szolgáltató Kft.-nél regisztrált vállalkozó végezheti.  

2. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül – és folyamatosan frissül - a 

REGISZTRÁLT KIVITELEZŐK LISTÁJA – közöttük helyi vállalkozókkal, azok 

elérhetőségével, telefonszámával.  

3. A vállalkozó a kivitelezés befejezését követően 2 napon belül köteles az üzemeltető által megbízott 

személy részére a szennyvízbekötés kiépítés tényét közölni, ill. a helyszíni szemle időpontját 

egyeztetni. A helyszíni szemle a bejelentést követően 8 napon belül megtörténik. A vállalkozó 

köteles a szemlén részt venni és a méretarányos megvalósulási helyszínrajzot a kivitelezői 

nyilatkozattal együtt az üzemeltető által megbízott személy részére átadni. Az ingatlantulajdonos is 

köteles a helyszíni szemle időpontjában a szemlén részt venni, a fogyasztási adatokat rendelkezésre 

bocsájtani, bekötéssel kapcsolatos adminisztrációkat aláírni. 

4. Az üzemeltető megbízott munkatársa jogosult a belső házi szennyvízelvezető rendszer 

ellenőrzésére, és javíttatására amennyiben a kivitelező nem végez minőségileg kifogástalan, 

szakszerű munkát.  

5. Az előzetes engedélyek beszerzése nélkül kiépített belső házi szennyvízelvezető rendszer 

kiépítése, vagy a szennyvízhálózatra való engedély nélküli rákötés súlyos szankciókat von maga 

után. 
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Tájékoztató az átnevezendő utcákról 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint közterület, illetve 

közintézmény nem viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 

kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 

rendszerre közvetlenül utal. 

Fenti törvényi előírásoknak megfelelve községünkben is szükséges egyes utcanevek megváltoztatása, 

melynek technikai kivitelezése több lépcsős folyamat. A változtatni szükséges utcanevek az alábbiak: 
 

Április 4.,    Felszabadulás,    Gorkij,      Hámán Kató,      Kállai Éva,      Zója 

(a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint) Marx Károly elnevezés használható, de 

aggályos 
 

A Képviselő-testület a 13/2013. (XI.7.) önkormányzati rendeletében a közterületek elnevezéséről és a 

házszámozásról döntött. A rendelet az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

„II. A közterületek elnevezésének szabályai 

Névadás  

3. § (1) A település belterületén a közterületek elnevezése kötelező. A külterületen található közterületek 

esetén az elnevezés a Képviselő-testület döntése alapján lehetséges.” 
 

„4. § (3) A közterület elnevezése történhet személyről, egyéb élőlényről, tárgyról vagy fogalomról. 

(4) Az elnevezés rövid, közérthető és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő kell legyen. 

(5) Élő személyről közterület nem nevezhető el, erre legkorábban a személy halálát követő 10 év 

múlva kerülhet sor. 

(6) A személyről történő elnevezés esetén az elnevezés olyan személynek állítson emléket: 

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását 

szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend; 

b) aki a tudomány, művészet, sport vagy társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett, 

vagy alkotott; 

c) akinek Kisszállás község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével 

hozzájárult Kisszállás fejlődéséhez.” 
 

„5. § (1) Utcát külföldi állampolgárságú személyről elnevezni a 4. § (6) bekezdésben meghatározott 

feltételekkel lehet. 

(2) A névadással, névváltozással érintett ingatlantulajdonosok véleményét minden esetben ki kell 

kérni, és azt a Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

(3) Nem viselheti közterület: 

a) olyan személy nevét, aki önkényuralmi rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy 

fenntartásában részt vett; 

b) olyan fogalmat, vagy szervezet nevét, amely önkényuralmi rendszerre közvetlenül utal, vagy 

annak emlékét őrzi. 

(4) Személyről történő elnevezés esetén az utca nevének a személy családi és utónevét is tartalmaznia 

kell. 

(5) Kizárólag családi név alkalmazása abban az esetben lehetséges, ha a névadó személy csak így 

ismert, vagy az elnevezés családról történik. 

(6) Fogalomról vagy tárgyról történő elnevezés esetén arra kell törekedni, hogy az elnevezés, rövid, 

érthető legyen, utaljon a település jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi 

környezetére.” 

Tájékoztató a szociális tűzifa igényléséről 
 

 

A szociális célú tűzifa iránti támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától, amennyiben az alábbi jogosultsági 

feltételek fennállnak: 

a) akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft/fő), egyedül élő esetén a 250 %-át 

(71.250 Ft/fő), 
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b) előnyben részesítve azt, akinél a háztartásban élő személyek valamelyike aktív korúak ellátására, 

vagy időskorúak járadékára, vagy normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy aki 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, és 

c) a lakásban legalább egy vegyes tüzelésre alkalmas berendezés van. 
 

A természetbeni támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (Horváth 

Magdolna) kell benyújtani az ügyfélfogadási idő betartása mellett. Ügyfélfogadási idő: Kedd: 8.00-

12.00 óra, Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16-00 óra, Péntek 8.00-12.00 óra között. 

A kérelemhez csatolni kell: 

d) a háztartásban élő személyek kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló igazolást, 

e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartás által lakott lakás fűtése mivel történik (csak gáz, 

gáz és vegyes tüzelésű kazán-kályha, vagy csak vegyes tüzelésű kazán-kályha). 
 

Tájékoztató az ivóvízminőség javításról 
 

 

A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Projekt keretében településünkön bővül a vízkezelő épület 

a meglévő hálózaton és a víztornyon is rekonstrukciós munkákat végez majd a kivitelező Vizépszolg ’94 

Kft. A program keretében épülő új vezetéken jut ki majd az ivóvíz Újfaluba. 
 

Szociális Alapítvány közleménye 
 

Az Alapítvány 2014. évben 139.169 Ft adó 1 % felajánlást kapott, amit ezúton kíván mindenkinek 

megköszönni. A bevételt a 2014. évi karácsonyi kiadásokra kívánja fordítani az alábbiak szerint: 

- Ebéddel egybekötött karácsonyi ünnepséget rendezése, ahol családi csomagok és személyre szóló 

gyermek csomagok kerülnek átadásra. 

- Az idősek Márton napi báljának és a magányosok ünnepségének támogatása. 

- A szociális otthon lakóinak megajándékozása. 

- A 70 éven felüli lakosok otthonukban történő meglátogatás és ajándékok átadása. 

Köszönet minden támogató részére, aki akár anyagiakkal, akár saját munkájával támogatta az alapítvány 

tevékenységét, hogy terveit megvalósíthassa. 

Mindenkinek Áldott Karácsonyt, erőt és jó egészséget kívánunk az Új Évben. 

        

Nyugdíjas Egyesület közleménye 
 

 

 

A Kisszállási Nyugdíjas Egyesület a 2013 évben felajánlott adó 1%-ból mintegy 48.000 forinthoz 

jutott, melyet a Közhasznú alaptevékenysége keretében juttat vissza lakosainkhoz.  
 
 

 

2014. évi ADVENTI programok - rendezvények 

 

november 29.  16.00 óra Templom – Adventi hangverseny 

december 3.  16.00 óra Művelődési ház – Baba-mama Klub Mikulás délután 

december 6.  14.00 óra Nappali Ellátó – Hittanos Mikulás ünnepség 

december 17.  14.00 óra Művelődési ház – Adventi játszóház 

december 19.   10.00 óra Művelődési ház –Iskolai karácsonyi ünnepség 

   15.00 óra Művelődési ház – Óvodai karácsonyi ünnepség 

december 20.  18.00 óra Művelődési Ház – Adventi est Szulák Andreával 

     Mézeskalács kiállítás – Kristóf Márta 

december 21.  12.00 óra Művelődési ház – Szociális Alapítvány karácsonyi ünnepsége 

december 24.  00.00 óra Templom – Éjféli szentmise 

     1.00 óra          Élő Betlehem 

december 25. és 28.  11.00 óra Templom – Szentmise  

december 31.    Szilveszter – Rendezvényház  

_____________________________________________ 

 

Kisszállás, 2014. november 17.      Kisszállás Község Önkormányzat 

       Képviselő-testülete 


