JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 21-i
rendkívüli ülésén.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Botka Sándor alpolgármester
Baumgartner József, Benedek János,
Bunduláné Balázs Mária, Korbely Gábor,
dr. Muskó Zsolt, Szerencsés Tibor és
Urlauberné Horváth Éva – képviselők

Távolmaradt: Mackó Tibor képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 10 fő testületi tagból
9 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.

--------

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) „Falufelújítás és fejlesztés” (sétányépítés) beruházás közbeszerzési pályázatainak
értékelése, kivitelező kiválasztása
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Előterjesztés önkormányzati működési hitel felvételéről
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Javaslat a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására igény
benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Uradalmi Napok Rendezvénysorozat” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Oromhegyes (Szerbia) Helyi Közösséggel kötendő testvér-települési megállapodás
jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 712/2 hrsz-ú ingatlanra beérkezett vételi
ajánlatról
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratának módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Képviselői kérdések, hozzászólások

________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. „Falufelújítás és fejlesztés” (sétányépítés)
pályázatainak értékelése, kivitelező kiválasztása

beruházás

közbeszerzési

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat által kiírt közbeszerzési
pályázatra határidőre összesen 6 ajánlat érkezett be. Az ajánlatokat felbontást követően a
közbeszerzési szakértő és a műszaki szakértő átvizsgálta, majd minden a 6 ajánlat esetében
hiánypótlást kellett az önkormányzatnak kérnie. A hiánypótlást 1 ajánlattevő kivételével
mindenki teljesítette, majd a szakértői vélemények rendelkezésre állása mellett az ajánlatokat
a Közbeszerzési Bizottság kiértékelte és a közbeszerzési kiírásban megjelölt pontszámítás
alapján meghozta döntését.
A Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat általi
„falufelújítás és fejlesztés” sétányépítés beruházás közbeszerzési ajánlatára beérkezett
pályázatok közül nyertes ajánlattevőként 1. helyen a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő
Kft (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.)-t, 2. helyen: FIDO-HELYI Kft (6230 Soltvadkert,
Ifjúság út 71.)-t jelölje ki. A kivitelező a beruházást 39 nap alatt vállalta, így az átadás
időpontja várhatóan 2010. június 18-a lesz.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Korbely Gábor: Elmondja, hogy elfogadja a Közbeszerzési Bizottság javaslatát a nyertes
ajánlattevőre vonatkozóan, de érdeklődik, mi a biztosíték arra, hogy a beruházás megvalósul,
az önkormányzat fizet, majd pár év után megszűnik vagy egyszerűen eltűnik a kivitelező cég.
Mi a biztosíték arra, hogy a vállalt jótállási idő, amit az ajánlatban megjelöltek szerint 8-10 év
után is elérhető lesz a kivitelező cég.
Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, hogy a közbeszerzések során az ajánlattevőknek
nemcsak a munka elvégzésére vonatkozóan kell benyújtania pályázatát, hanem azzal együtt a
számlavezető pénzintézetétől, az APEH-től olyan igazolást kell beszereznie, hogy tartozása
nincs, ellene felszámolás nem folyik, továbbá referencia munkákat is benyújtanak a
pályázatukhoz, hogy a bíráló bizottság jobban tudjon mérlegelni. Továbbá a jótállási idő
leteltéig az esetlegesen felmerülő problémák kiküszöbölésére a nyertes kivitelező a
pénzintézetnél letétbe kell, hogy helyezzen egy olyan összeget, amely a javításokat fedezi,
ezzel a beruházót védi a jogszabály.
Benedek János: Jogosnak tartja Képviselőtársa felvetését, de meglátása szerint az
önkormányzat éppen ezért kötött megbízási szerződést egy műszaki ellenőrrel, hogy ezen
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hiányosságokat már a benyújtott ajánlatok átvizsgálásánál, az elején kiszűrje, a beruházást
folyamatosan kísérje figyelemmel, hiszen itt az ő felelőssége a legnagyobb.
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat eddig nem igen végzett olyan nagyobb
beruházásokat, amelyekhez közbeszerzési eljárás szükségeltetett volna. Az idei évben pedig a
LEADER pályázatnak köszönhetően még kettőre fog sor kerülni és azon eljárások esetében
már az önkormányzat is mondhatni nagyobb rutinnal fog rendelkezni. Sajnos nem látszott
előre, hogy a közbeszerzési felhívásban megjelölt határidők a valóságban ilyen szorosak
lesznek, legközelebb a benyújtott pályázatok áttanulmányozására több időt kell biztosítani
mind a közbeszerzési tanácsadónak és műszaki ellenőrnek, mind pedig az önkormányzat
Közbeszerzési Bizottságának.
----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

59/2010.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

„Falufelújítás és fejlesztés” (sétányépítés)
kivitelezőjének kiválasztásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„Falufelújítás
és
fejlesztés”
(sétányépítés)–re kiírt közbeszerzési eljárásra benyújtott
pályázatok bíráló bizottsági értékelését és a bizottság
javaslatával egyetértve a falufelújítás és fejlesztés nyertes
ajánlattevőjeként:
1. helyen:

ZÖFE
Zöldterület-fenntartó
és
Fejlesztő Kft (1119 Budapest, Thán
Károly u. 3-5.)

2. helyen:

FIDO-HELYI Kft (6230 Soltvadkert,
Ifjúság út 71.)

jelöli ki.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft-vel a
vállalkozási szerződést kösse meg.

___________________
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2. Előterjesztés önkormányzati működési hitel felvételéről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervében elfogadottak
alapján a képviselő-testületnek az intézmények zavartalan működésének biztosítása érdekében
a rendelkezésre tartott működési hitel felvételéről kell határoznia.
A korábbi hitel törlesztés befejeződött, így az önkormányzatnak lehetősége van új hitel
felvételére, amivel élnie is kell, és igen sajnálatos, hogy az előzőekben határozottak szerint a
rendelkezésre tartott 15 millió Ft-ból nemcsak valamennyit, hanem az egészet igénybe kell
venni. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az önkormányzatnak a mai nappal -38 millió Ft a
bankszámla záró egyenlege.
Tekintettel arra, hogy vannak olyan kiadások, amelyek elodázása már tovább nem lehetséges,
ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület határozzon a 15 millió Ft-os működési hitel
felvételéről. Amennyiben a testület jóváhagyja a hitel felvételt, akkor az önkormányzatnak
már május 3-ától lehetősége lesz a hitelt felvenni.
Nagyné Szabó Erzsébet: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak
március 15-éig vannak kifizetve a számlái és az előterjesztésben szereplő 23 millió Ft tartozás
az azóta jelentkező ki nem fizetett számlákból tevődött össze.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 15 millió Ft-os hitel felvételt javasolja a
Képviselő-testületnek.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az előterjesztésben részletezésre került, hogy a -38
millió Ft-os záró egyenleg mellett az önkormányzatnak még 23,6 millió Ft tartozása áll fenn.
Amennyiben a testület jóváhagyja a működési hitel felvételét, akkor ugyan 15 millió Ft-tal
csökkeni fog a tartozás, de még így is marad egy jelentős összeg, ezért mérlegelni szükséges,
hogy melyek azok a tartozások, amelyek további halogatására már nincs mód. Javasolja, hogy
a 15 millió Ft-os működési hitelből elsődlegesen a gázenergia kiadása, a 2009. és 2010. évi
orvosi ügyeleti ellátáshoz történő hozzájárulás, a Szociális Szolgáltató Központ 2009. és
2010. évi működéséhez való hozzájárulásból valamennyit, de nem mind, valamint az
Önkormányzati Kft-nek annyi hozzájárulás átutalása, amennyi a mindennapi működéséhez
szükséges. Tájékoztatásul elmondja, hogy az SzSzK 2009. évi működéséhez való
hozzájárulást nem javasolja teljes összegben kifizetni, tekintettel arra, hogy a kistérség általi
elszámolást önkormányzatunk nem hagyta jóvá, meglátásunk szerint nincs ennyi tartozásunk,
mint amit a kistérség Kisszállásra kimutatott.
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Elmondja továbbá, hogy a kiadások csökkentése érdekében az önkormányzat már készíti és be
kívánja nyújtani az ÖNHIKI valamint a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb
támogatására vonatkozó igényét. Amennyiben az Önkormányzati Minisztérium támogatásban
részesíti az önkormányzatunkat, akkor azzal az összeggel is csökkenne a 2010. évi
költségvetésünkben betervezett működési hitel mértéke.
Megjegyzi, hogy amennyiben sikerülne az önkormányzati tulajdonú „Bagolyvár” épületének
meghirdetési áron történő értékesítése, akkor azt az összeget meg kell hagynia az
önkormányzatnak az iskolatető felújítási beruházás önerejének biztosításához.

----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
60/2010.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzati működési hitel felvételéről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
23/2010.(II.18.) ÖK számú határozatában foglaltak
alapján a rendelkezésre tartott 15 millió Ft rövidlejáratú
működési hitel felvételéhez hozzájárul.

___________________

3. Javaslat a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására
igény benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a testület a múlt ülésen már döntött az
önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatási igényének benyújtásáról.
Ahhoz, hogy az önkormányzat a 2010. évi költségvetésben elfogadott 61,163 millió Ft
működési hitelt csökkenteni tudja, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a működésképtelen
helyi önkormányzatok egyéb támogatására is nyújtsa be igényét.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek a
működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására nyújtsa be igényét.

----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
61/2010.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

Működésképtelen helyi önkormányzatok
egyéb támogatására igény benyújtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
2009. évi CXXX. törvény 6. számú mellékletének 3.
pontja
alapján
–
a
működésképtelen
helyi
önkormányzatok egyéb támogatására – támogatási igényt
nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.

___________________

4. „Uradalmi Napok Rendezvénysorozat” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a megyei önkormányzat által ismételten
meghirdetésre került a települési kulturális rendezvények támogatására kiírt pályázati
felhívás. Javasolja, az önkormányzat „Kastély-est” címen nyújtsa be pályázatát, hogy az
elmúlt években a településen már hagyománnyá vált kulturális programok – Kastélyest,
Uradalmi és Summás Napok – ismételten színvonalasan kerülhessenek megrendezésre.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

-----------
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
62/2010.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

„Kastély-est” megrendezésére pályázat benyújtásáról
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
által a „2010. évi rendezvények támogatására” címen
meghirdetett pályázati kiírásra „Kastély-est” címen
pályázatot nyújt be.
A pályázat összes költsége:
A pályázathoz biztosított saját erő:
A pályázaton igényelt támogatás:

510.000 Ft
255.000 Ft
255.000 Ft

A Képviselő-testület a pályázatban megjelölt saját forrás
fedezetét a 2010. évi költségvetéséből biztosítja.

___________________

5. Oromhegyes (Szerbia) Helyi
megállapodás jóváhagyásáról

Közösséggel

kötendő

testvér-települési

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő-testület a 180/2009.(X.29.) ÖK
számú határozatában elhatározta, hogy a jövőben a szerbiai Magyarkanizsához tartozó
Oromhegyes Helyi Közösséggel kapcsolatot kíván kialakítani, ezért megbízta a Polgármestert,
hogy a kapcsolat kialakítása érdekében keresse meg Oromhegyes Helyi Közösségének
Elnökét.
A kapcsolat felvétel megtörtént, sőt a két település és Mártély település önkormányzata
közösen az unió által kiírásra került IPA pályázatok a Magyar-Szerb Határmenti program
keretében, a Határokon átnyúló együttműködési programban megvalósuló beruházásokra
együttesen nyújtotta be pályázatát.
Az oromhegyesi Helyi Közösség Elnöke megkereste önkormányzatunkat és meghívta május
8-9-én megrendezésre kerülő falunapra, ahol ünnepélyes keretek között javasolja az
előterjesztésben szereplő Partnertelepülési megállapodás aláírását.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a megállapodást és egy kis létszámú
delegációval, amely a helyi Asszonykórusból valamint a Képviselő-testület tagjaiból állna,
jelenjen meg az oromhegyi falunapon. A kiutazást – hasonlóan a lengyelországi látogatáshoz
– javasolja, hogy saját gépkocsival oldják meg a Képviselő-testület tagjai
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
63/2010.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

Partnerségi kapcsolat kialakításáról
megállapodás jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a szerbiai Oromhegyes Helyi Közösséggel
kötött Partnertelepülési megállapodást.

___________________

6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 712/2 hrsz-ú ingatlanra beérkezett
vételi ajánlatról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a TIG Kft általi kisszállási 690 és 712/2 hrsz-ú
ingatlan csereszerződésének jóváhagyásáról a testület az április 15-i ülésén döntött volna, de a
testületi ülés megkezdése előtt Papdi József Kisszállás, Kállai É. u. 16. szám alatti lakos
telefonon megkereste és tájékoztatta, hogy hajlandó lenne az önkormányzat tulajdonában lévő
712/2 hrsz-ú ingatlant megvásárolni. Tájékoztatta, hogy írásban adja be vételi ajánlatát és
akkor a Képviselő-testület mérlegelni fogja kérelmét. Így az önkormányzat nem döntött a TIG
Kft általi ingatlan csereszerződéséről.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az SZ.V.I.J. Kft képviseletében Papdi József
ügyvezető írásban benyújtotta kérelmét az önkormányzati tulajdonú 712/2 hrsz-ú 696 m2
nagyságú területre megvásárlására 200.000 Ft-os vételár megjelölésével.
A Képviselő-testület előtt már ismeretes a TIG Kft és az önkormányzat között húzódó
telekcsere ügye, de tekintettel arra, hogy a telekcserébe az önkormányzat csak azért akart
beleegyezni, hogy a TIG Kft által értékesített épületegyüttes új tulajdonosa – aki Papdi József
– egyedüli tulajdonosa lehessen az általa használt ingatlanoknak, továbbá, hogy a telekcsere
folytán az ingatlanok ingyenes kerültek volna a TIG Kft és az önkormányzat tulajdonába,
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ezért az időközben bekövetkezett változások miatt nem javasolja a csereszerződés
megkötését. Javasolja, hogy az önkormányzat nyilatkozzon a telekcsere szerződés
megkötésének elállásáról, továbbá, hogy 200.000 Ft vételárért értesíti az SZ.V.I.J. Kft-nek az
önkormányzati tulajdonú 712/2 hrsz-ú ingatlant.
Megjegyzi továbbá, hogy amikor az elmúlt évben a TIG Kft értékesítette Papdi József
vállalkozónak a Felszabadulás u. 22. szám alatti üzem és raktárépületeket, akkor Papdi Úr
felvállalta, hogy a telekmegosztás kapcsán magára vállalja a kiméréssel kapcsolatos
költségeket – amely 70.000 Ft körül volt –, ha az önkormányzat és a TIG Kft azt követően
megköti az ingatlan csereszerződést.
Hozzászólás:
Benedek János: Véleménye szerint, az önkormányzatnak hátránya nem keletkezik abból, ha a
TIG Kft által kezdeményezett telekcserétől eláll, viszont az önkormányzati ingatlan
értékesítésével 200.000 Ft plusz bevételhez jut, ami a mai pénzügyi helyzetben talált pénz.
Javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester Úr által ismertetettek jóváhagyását.

----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
64/2010.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

TIG Kft által kezdeményezett
ingatlan csereszerződés elállásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit
Kft (1053 Budapest, Vámház krt. 2.) által
kezdeményezett, mellékletben szereplő kisszállási 690 és
712/2 hrsz-ú ingatlan csereszerződés jóváhagyásától
eláll.

----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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65/2010.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

SZ.V.I.J. Kft részére a 712/2 hrsz-ú
önkormányzati ingatlan értékesítéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzati tulajdonú 712/2 hrsz-ú
696 m2 nagyságú ingatlant az SZ.V.I.J. Kft (6421
Kisszállás, Kállai É. u. 16.) részére 200.000 Ft vételárért
értékesíti.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
200.000 Ft-os vételár egyidejű megfizetése mellett az
ingatlan értékesítéséről kösse meg az adásvételi
szerzősét.
___________________

7. Előterjesztés az
módosításáról

önkormányzati

intézmények

alapító

okiratának

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr: Kiegészítésként elmondja, hogy jogszabály előírás következtében 2009.
júliusában új szakfeladatok megjelenése miatt módosítani kellett az önkormányzati
intézmények alapító okiratait, melynek hatályba lépési ideje 2010. január 1. volt. A 2010. évi
költségvetés elfogadása után új szakfeladatok megjelenése miatt ismételten módosítani
szükséges az intézmények alapító okiratát az előterjesztésben foglaltak szerint.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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66/2010.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
alapító okiratának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján a
60/2009.(III.26.) ÖK számú határozatával elfogadott
Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Alapító
Okiratát az alábbiak szerint egészíti ki:
Szakfeladat:
811000

Építményüzemeltetés

A szakfeladat 2010. június 1. napjával lép hatályba.

----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

67/2010.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján a
61/2009.(III.26.) ÖK számú határozatával elfogadott
Napraforgó Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint
egészíti ki:
Szakfeladat:
811000

Építményüzemeltetés

A szakfeladat 2010. június 1. napjával lép hatályba.

----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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68/2010.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján a
63/2009.(III.26.) ÖK számú határozatával elfogadott
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak
szerint egészíti ki:
Szakfeladatok:
412000
771100
773000
841129
841133
841335
841401

841408

841409

850001

873011
881011
889201
889922
889925
889926

Lakó és nem lakó épület építése,
felújítása
Személygépkocsi kölcsönzés, bérlet
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés,
bérlet
Önkormányzat és többcélú kistérségi
társulás pénzügyi igazgatása
Adó, illeték kiszabása, beszedése,
adóellenőrzés
Foglalkoztatást elősegítő támogatások
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Város- községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
Máshova
nem
sorolt
pénzügyi
igazgatási tevékenység önkormányzati
költségvetési szervnél
Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
Időskorúak tartós bentlakásos szociális
ellátása
Idősek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Házi segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Közösségi szolgáltatás

A szakfeladatok 2010. június 1. napjával lépnek
hatályba.

___________________
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8. Képviselői kérdések, interpellációk
Benedek János: Érdeklődik, hogy a körzeti megbízottak üzemanyag hozzájárulás iránti
kérelmük beérkezett-e az önkormányzathoz, vagy azzal kapcsolatban milyen álláspont
született.
Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, hogy a körzeti megbízottak azért nem kértek
támogatást, mert ők közvetlenül üzemanyag hozzájárulásra nem kérhetnek támogatást a helyi
önkormányzattól. A megyei rendőrkapitányság egységesen azt határozta meg, hogy az
önkormányzatok, amennyiben támogatást tudnak felajánlani, akkor azt a megyei
rendőrkapitányságnak tehetik meg, és majd a rendőrkapitányság felmérve a megyei helyzetet,
abból a támogatásból visszajuttathat a helyi körzeti megbízottaknak valamilyen mértékű
juttatást.
Sajnos önkormányzatunk nem áll olyan pénzügyi helyzetben, hogy támogatást tudjon
felajánlani, arról pedig ne is beszéljünk, hogy az esetlegesen felajánlott támogatásból vajon
milyen mértékben részesülnének a helyi körzeti megbízottak.
Urlauberné Horváth Éva: Tájékoztatja Képviselőtársait, hogy kormány kiírta a Zöld Energia
program pályázatot. A Szociális Alapítvány feladatának érezte, hogy a településen a
rászorulók, támogatásban részesülők részére az igényt felmérje és a pályázatot benyújtsa.
Sikeres pályázat esetén a háztartásokba olyan környezetbarát termékeket – mosógép, hűtőgép
és izzó – lehet lecserélni, melynek eredményeként óriási energia-megtakarítás és ezzel
egyetemben nagymértékű CO2 kibocsátás realizálható. A pályázat során egy háztartásba
60.000 Ft összegű támogatással mosógép, 70.000 Ft összegű támogatással hűtőgép és 40.000
Ft összegű támogatással izzócsere válhat valóra. Kéri Képviselőtársait, hogy a
környezetükben tájékoztassák erről a lehetőségről a lakosságot és bíztassák őket arra, hogy
igényeikkel forduljanak a Szociális Alapítványhoz.
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a múlt ülésen döntött a testület a
szennyvíz-beruházási pályázat előkészületeiről. Ennek kapcsán elmondja, hogy a települési
elvi vízjogi engedélyt készítő TA-BU Közmű Tervező és Szolgáltató Bt vállalta, hogy a tervet
aktualizálja, továbbá az eddigi papír alapú tervet számítógépes kidolgozásban is rendelkezésre
bocsátja az önkormányzat által biztosított digitális alap és közmű térképek felhasználásával.
Az önkormányzat részéről tájékoztatta továbbá, hogy a szennyvíz-beruházási pályázatot az
Aqua Profit Zrt-vel kívánja kidolgoztatni, mely ellen a TA-BU Bt-nek nem volt kifogása.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:
- a lengyelországi testvér-települési kiutazáson valószínűleg egy kisebb létszámú
delegáció fog részt venni, mivel a Piros Muskátli Tánccsoport vezetője szerint a
táncosok nem tudják felvállalni a kiutazással járó költségeket. Nagyon sajnálja, hogy
ez így alakult, de a testület meghozta már a nehéz döntéseket és hitelek felvételéről
határozott, ezért semmiképpen nem tudja az önkormányzat magára vállalni a kiutazás
során felmerülő költségeket. A Képviselő-testület is egyöntetűen úgy látta helyesnek,
hogy a delegáció a saját költségén utazzon ki, hiszen a 4 napos kint tartózkodás során
a szállás és élelmezés költségeit a testvértelepülés vállalta magára.
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A testvér-települési kapcsolatok ápolására és programjainak megvalósítására a
közeljövőben lesz pályázati lehetőség, de annak támogatását csak a következő évre
lehet elszámolni. Ha megjelenik a kiírás, akkor pályázni fog rá az önkormányzat, de a
mostani meghívást nem illik visszautasítani. Meglátása szerint a testület részéről egy
szűkebb delegáció utazzon ki Chelm településre és a korábbiakban már megbeszéltek
szerint mindenki saját maga fizesse meg a kiutazás korán felmerülő költségeket.

-

Ifj. Illés Gábor, aki a szegedi Természet és Környezet Védelmi Egyesület tagja, az
egyesület nevében ingyenesen felajánlott az önkormányzatnak 1250 db csemetét. Az
önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az egyesület projektjéhez
csatlakozva a településen mezővédő erdősávként telepíti a csemetét, melyről
fényképes dokumentációt készít és az egyesület rendelkezésére bocsát. Az
önkormányzat részéről nagyon megköszönte a felajánlást. A csemetékre igényt
tartunk, azokat elültetjük. Jelenleg a csemetéket elvermeltük, mivel a tavaszi fásításra
már késő van, így ősszel kerül majd sor az ültetésre.

___________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

