
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 6-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,  

Maczkó Tibor, és Urlauberné Horváth Éva – képviselők 

 

 

 

Távolmaradt: dr. Muskó Zsolt, Szerencsés Tibor képviselők. 

 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 10 fő testületi tagból 

8 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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N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

 

1.) Pályázat kiírása a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon igazgatói állására 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

2.) Az 59/2010.(IV.21.) ÖK számú határozat módosítása 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

3.) Vállalkozási szerződés a ZÖFE Zöldterületfenntartó és Fejlesztő Kft-vel „ A kisszállási 

településközpont kialakítása „ elnevezésű építési beruházás kivitelezésére 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

4.) Vidékfejlesztési pályázatok előfinanszírozási hitelének közbeszereztetése 

 

Előadó: Kispál István  polgármester 

 

 

 

5.) Homokhátsági Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Projekttel kapcsolatos 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

6.) Papdi Gyula (Kisszállás, Hámán Kató u. 9) vételi ajánlata a kisszállási 0575/3 és a 

0575/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

7.) Képviselői kérdések, interpellációk 

 

 

 

____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Pályázat kiírása a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon igazgatói 

állására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy Papdi Józsefné intézményvezető megbízása 

2010. június 30-én megszűnik, ezért intézményvezetői pályázat kiírására van szükség, melyet 

a jogszabálynak megfelelően az önkormányzat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

közigazgatási képzési központ honlapján tesz közzé. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

69/2010.(V.06.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Sallai István Általános Iskola intézményvezetői  

pályázat meghirdetéséről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és határozott időre intézményvezetői 

pályázat kiírását határozza el az alábbiak szerint: 

 

 

                Kisszállás község Önkormányzata 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján 

pályázatot hirdet 

       

Sallai István Általános Iskola intézményvezetői munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
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A vezetői megbízás időtartama:    A vezetői megbízás határozott időre 2010. 

július 1-től 2015. június 30-ig szól.  

 

A munkavégzés helye:  Bács-Kiskun megye,  

    6421 Kisszállás, Iskola u.20-22. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői  

megbízással járó lényeges feladatok:  Az intézményvezetői feladatok ellátása: a 

közoktatásról szóló 1993. évi. LXXIX. 

törvényben meghatározottak alapján az 

általános iskola 1-8. évfolyamán az 

alapfokú oktatási feladatok megvalósítása, 

az intézmény szakszerű és törvényes 

működtetése, takarékos gazdálkodás, 

munkáltatói jogok gyakorlása. 

 

Illetmény és juttatások:   Az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a közalkalmazottak jog-

állásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- főiskola, intézményvezetői szak-

képzettség, 

- pedagógusként illetve vezetőként- 

legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-

folytatása, 

- magyar állampolgárság, büntetlen elő-

élet, cselekvőképesség. 

 

A pályázat részeként benyújtandó  

iratok, igazolások:   részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az 

iskolai végzettséget igazoló okiratok 

másolata, az intézmény vezetésére 

vonatkozó program a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel, nyilatkozat arról, hogy a 

pályázat anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul, a pályázati 

anyagát az eljárásban résztvevők 

megismerhetik. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:  A beosztás legkorábban 2010. július 1. 

napjától tölthető be. 
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A pályázat benyújtásának határideje:   2010. június 8. A pályázati kiírással 

kapcsolatosan további információt Cs. 

Kovács Lászlóné nyújt, a 77/557-010  26- 

mellék telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  postai úton, a pályázatnak a Kisszállás 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (6421 

Kisszállás, Felszabadulás utca 28. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot 

2035/2010., valamint a munkakör 

megnevezését: intézményvezető.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot Kisszállás Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete bírálja el. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:   2010. június 24. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének  

helye, ideje:     helyben szokásos módon, hirdető táblán 

2010. május 10-től. 

A KÖZIGÁLLÁS /várható/ publikálási 

időpontja: 2010. május 10. 

A pályázati kiírás közzétevője a 

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). 

A pályázat a munkáltató által a KSZK 

részére megküldött adatokat tartalmazza, 

így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 

szerv felel. 

 

 

___________________ 

 

 

 

2. Az 59/2010.(IV.21.) ÖK számú határozat módosítása 
 

 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat általi „falufelújítás 

és fejlesztés” sétányépítés beruházás közbeszerzési ajánlatára beérkezett pályázatok közül a 

testület – a közbeszerzési tanácsadó és a közbeszerzési bizottság javaslata alapján – 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. 

Ennek megfelelően az önkormányzat az 59/2010.(IV.21.) ÖK számú határozatában foglaltak 

alapján a pályázókat tájékoztatta a nyertes ajánlattevő személyéről. Ezt követően 
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FLIESENBAU Kft kifogást nyújtott be, hogy az önkormányzat által a 2. helyen megjelölt 

nyertes ajánlattevő tévesen került megjelölésre. 2. helyre nem a FIDO-HELYI Kft (6230 

Soltvadkert, Ifjúság út 71.), hanem a FLIESENBAU Kft (6400 Kiskunhalas, Epreskert u. 9.) a 

jogosult. A bíráló bizottság ezt követően ismételten megvizsgálta a pályázatokat a 

közbeszerzési kiírásban megjelölt pontszámítás alapján és megállapította, hogy valóban nem 

jól lett kiszámítva a FIDO-HELYI Kft pontszáma, és 2. helyre ténylegesen a FLIESENBAU 

Kft a jogosult. Ennek ismeretében javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 59/2010.(IV.21.) 

ÖK számú határozatában módosítsa a 2. helyen megjelölt nyertes ajánlattevőt a 

FLIESENBAU Kft (6400 Kiskunhalas, Epreskert u. 9.) személyére. 

Tájékoztatásul elmondja még, hogy a beruházás kapcsán érintett üzlettulajdonosokat 

összehívták és tájékoztatták őket a beruházás menetéről, melyhez megértésüket kérték. Az 

önkormányzat részéről tájékoztatta az üzlettulajdonosokat, hogy mivel a beruházáshoz 

szükséges önkormányzati forrás teljes egészében nem áll rendelkezésre, ezért ahhoz 

valamilyen mértékű hozzájárulást vállalnak-e a tulajdonosok. Örömmel tájékoztatja a 

testületet, hogy mindenki részéről egységesen a pozitív hozzáállás került megfogalmazásra, 

senki nem zárkózott el a támogatástól. Az üzlettulajdonosok általi hozzájárulás mértéke a 

későbbiek folyamán majd egy külön megegyezés alapján kerül meghatározásra. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

70/2010.(V.06.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

 

A „Falufelújítás és fejlesztés” (sétányépítés) kivitelezőjének  

kiválasztásáról szóló 59/2010.(IV.21.) ÖK számú határozat módosításáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a „Falufelújítás és fejlesztés” 

(sétányépítés) kivitelezőjének kiválasztásáról szóló 

59/2010.(IV.21.) ÖK számú határozatát úgy módosítja, 

hogy a fejlesztés nyertes ajánlattevőjeként: 
 

 

2. helyen: FLIESENBAU Kft (6400 Kiskunhalas, 

Epreskert u. 9.) jelöli ki. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az 

ajánlattevőket értesítse a határozat módosításáról. 

 

 

___________________ 
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3. Vállalkozási szerződés megkötése a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és 

Fejlesztő Kft-vel „A kisszállási településközpont kialakítása„ elnevezésű 

építési beruházás kivitelezésére 

 
Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településközpont kialakítása 

beruházás lebonyolítása céljából a nyertes ajánlattevőként kijelölt ZÖFE Zöldterület-fenntartó 

és Fejlesztő Kft-vel a mellékletben foglalt vállalkozói szerződést a testület kösse meg. 

Elmondja továbbá, hogy amennyiben a pályázók részéről fellebbezés nem érkezik, akkor 

május 12-én sor kerülhet a szerződés aláírására. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek a vállalkozói 

szerződés megkötését. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

71/2010.(V.06.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

 

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft-vel történő  

vállalkozási szerződés megkötéséről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint a 

településközpont kialakítása építési beruházás 

kivitelezésére a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő 

Kft (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.)-vel kötendő 

vállalkozási szerződést jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a 

vállalkozási szerződés aláírásával. 

 

 

___________________ 
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4. Vidékfejlesztési pályázatok előfinanszírozási hitelének közbeszereztetése 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, az önkormányzat által benyújtott és támogatásban 

részesülő vidékfejlesztési pályázatok minden esetben utófinanszírozásúak, ami azt jelenti, 

hogy az önkormányzat csak akkor tudja a támogatást megigényelni, ha a beruházásokat 

elvégeztette és azok teljesítéséről szóló kiadási számlákat elszámolásra benyújtja. Jelenleg 

három ilyen nyertes pályázat van, amely az IKSZT (művelődési ház felújításának beruházása) 

esetében 31.506 eFt, az Iskolatető felújítás esetében 48.131 eFt, a Faluközpont felújítása 

esetében pedig 25.939 eFt, összesen 105.576 eFt kiadást jelent az önkormányzatnak. Ahhoz, 

hogy a beruházások megvalósulhassanak, az önkormányzatnak az előfinanszírozásra hitelt 

kell felvennie, hiszen más forrásból nem tudja biztosítani a kiadások fedezetét. Tekintettel a 

hitelösszeg nagyságára a hitel felvételére közbeszerzési eljárást kell indítani. Az 

önkormányzat még az év elején Dr. Géczi József közbeszerzési tanácsadóval megbízási 

szerződést kötött a közbeszerzési feladatok szaktanácsadására és közbeszerzési eljárások 

lebonyolításában való közreműködésre, hogy az önkormányzati közbeszerzések a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően történjenek. Előzetes számítások szerint az önkormányzatnak a 

fentiekben már említett 105.576 e Ft beruházási célú hitelt kell felvennie a beruházások 

megvalósítására, melyből 84.462 eFt lenne a megelőlegezési hitelkeret, amelyet legkésőbb 

2010. december 31-i határidővel kell megkötni. Ez ténylegesen azt jelenti, hogy a 84.462 eFt  

hitel összegre vonatkozna az engedményezési megállapodás, mely a valóságban az időrendi 

sorrendben megvalósuló és elszámolásra kerülő beruházás függvényében kerülne 

felhasználásra, és ez az az összeg, amelyet az önkormányzat pályázaton megnyert és majd 

támogatásként visszaigényelhet. A fennmaradó 21.114 eFt pedig a fejlesztési hitel összegét 

képezi, amely a beruházásokhoz szükséges önkormányzati saját erő fedezetet takarja. Ennek a 

futamideje 10 éves lenne, 3 év türelmi idővel, 3 havi BUBOR kamattal terhelve, melyet 

negyedévente fizetne meg az önkormányzat.  

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fentiekben ismertetettek szerint a beruházásokhoz 

szükséges előfinanszírozási hitel felvételével kapcsolatban az önkormányzat bízza meg a 

közbeszerzési szaktanácsadót és az önkormányzati tisztségviselőket a feladatok ellátásával. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati 

beruházások megvalósíthatósága érdekében kezdeményezze az előfinanszírozási hitel 

felvételét. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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72/2010.(V.06.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Vidékfejlesztési pályázatok előfinanszírozási  

hitelének közbeszereztetéséről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és megbízza Dr. Géczi József (6723 

Szeged, Malom u. 16/B. Fzs 1.) egyéni vállalkozót az 

önkormányzat nyertes vidékfejlesztési pályázatainak – 

IKSZT, Általános Iskola tetőfelújítás és Központi sétány 

kiépítés – megvalósításához előfinanszírozási hitel 

felvétel közbeszerzési eljárás lebonyolításával.  

 

___________________ 

 

 
5. Homokhátsági Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Projekttel 

kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 
Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál  István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék 

Kezelési Konzorcium tagjainak az előterjesztésben szereplő együttműködési megállapodást 

kell megkötnie ahhoz, hogy a konzorcium által végzett beruházás kapcsán a létrejött 

értéknövelő beruházásnál az ÁFA visszaigénylésére, továbbá az ingatlanok 10 évi 

hasznosításra történő átadása kapcsán a hatósági kötelezések teljesítésére is adott legyen a 

lehetőség. Javasolja a testületnek az együttműködési megállapodás jóváhagyását. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben szereplő együttműködési megállapodást, melyet 

elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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73/2010.(V.06.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

 

Homokhátsági Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési  

Konzorciummal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglalt Homokhátsági 

Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium (6640 

Csongrád, Kossuth L. tér 7.) tagjaival kötendő – a 

létrejött értéknövelő beruházás ÁFA visszaigénylés, 

valamint a hatósági kötelezések teljesítéséhez az 

önkormányzat 076/4 hrsz-ú területének 10 évre 

hasznosításra történő átadásáról szóló – együttműködési 

megállapodást jóváhagyja. 

 

___________________ 

 

 

 

6. Papdi Gyula (Kisszállás, Hámán Kató u. 9.) vételi ajánlata a 0575/3 és 

0575/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra 

 
Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál  István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Papdi Gyula által benyújtott vételi ajánlatok 

testületi ülésen történő tárgyalását megelőzően a nevezett területek a helyszínen 

megvizsgálásra kerültek. A helyszíni szemle során az önkormányzati tulajdonú területeken 

lévő épület romhalmazok és öreg akáctuskókra tekintettel megállapítható, hogy a vételi 

ajánlat a valóságnak megfelel, nevezett területek nem érnek többet, mint amit az ajánlattevő 

felajánlott. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonú 0575/3 és 

0575/4 hrsz-ú területeket 30 – 30 e Ft-ért értékesítse Papdi Gyula részére. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta a kérelmeket és tekintettel a vevő általi reális vételi ajánlatra mindkét 

terület értékesítését javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

----------- 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

74/2010.(V.06.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Papdi Gyula (Kisszállás, Kállai É. u. 9.) részére az 

önkormányzati tulajdonú 0575/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Papdi Gyula (6421 Kisszállás, Kállai É. u. 

9.) önkormányzati tulajdonú 0575/3 hrsz-ú 4021 m
2
 

területű, 0,36 AK értékű, gyep, legelő művelési ágú 

ingatlanra beérkező 30.000 Ft-os vételi ajánlatát, melyet 

elfogad. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

beérkezett ajánlatban foglalt 30.000 Ft-os vételár 

egyidejű megfizetése mellett kösse meg az adásvételi 

szerződést. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

75/2010.(V.06.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Papdi Gyula (Kisszállás, Kállai É. u. 9.) részére az 

önkormányzati tulajdonú 0575/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Papdi Gyula (6421 Kisszállás, Kállai É. u. 

9.) önkormányzati tulajdonú 0575/4 hrsz-ú 2870 m
2
 

területű, 0,58 AK értékű, udvar-, szántó művelési ágú 

ingatlanra beérkező 30.000 Ft-os vételi ajánlatát, melyet 

elfogad. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

beérkezett ajánlatban foglalt 30.000 Ft-os vételár 

egyidejű megfizetése mellett kösse meg az adásvételi 

szerződést. 

 

 

___________________ 
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7. Képviselői kérdések, interpellációk 

 

 
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy: 

 

- A testület az 54/2010.(IV.15.) ÖK számú határozatában döntött arról, hogy  

szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció KEOP-1.2.0/B egyfordulós pályázat 

benyújtása érdekében megbízza a tisztségviselőket az előkészületi munkálatok 

elvégzésével. Ennek megfelelően a pályázatot készítő Aqua Profit Zrt-vel, valamint 

az elvi vízjogi tervet készítő TA-BU Közmű Tervező és Szolgáltató Bt-vel az 

önkormányzat felvette a kapcsolatot. Az Aqua Profit Zrt ügyvezetője tájékoztatta az 

önkormányzatot, hogy sokkal nagyobb lehetőség adódna a beruházásra fordítandó 

támogatás lehívására, ha a pályázati előkészületeket felgyorsítanánk. Erre van 

lehetőség, hiszen típustervek rendelkezésre állnak, azokat kellene csak a település 

sajátos helyzetére aktualizálni, majd ezt követően mielőbb elkészíteni és benyújtani 

a pályázati anyagot. Az Aqua Profit Zrt és a TA-BU Bt jól együtt tud működni, ami 

a településünknek igen előnyös. Az önkormányzat feladata, hogy meghatározza, 

melyik legyen az az önkormányzati terület, ahol a szennyvíztelep üzemelhetne. 

Ennek meghatározása nem is olyan egyszerű, mivel számos kritériumot figyelembe 

kell venni a hely meghatározásnál. Ilyen például, hogy a terület legalább 1,5 - 2 ha 

területű legyen, el legyen látva megfelelő infrastruktúrával, hogy ne a későbbiekben 

kelljen még azt is kiépíteni, továbbá, hogy a terület mellett meghatározott védősávot 

kell elhagyni, figyelembe kell venni továbbá, hogy a lakóövezettől legalább 500 m-

en kívül helyezkedjen el, és figyelni kell a levegőtisztaság védelmére is. Az előzetes 

tervek szerint az M9-es autópálya érinteni fogja a települést, ezért azt is számításba 

kell venni, hogy a két beruházás ne legyen akadálya egymásnak.   

A beruházás megvalósítása kapcsán problémát vet fel az is, hogy a belvízelvezetőbe 

nem lehet a tisztított szennyvizet elvezetni, csak az időszakos vízfolyásokba, mint 

például a Kőrös-ér, de erre csak akkor van lehetőség, ha a település déli részét 

vesszük számításba. Lehetőség van arra is, hogy egy gyengébb minőségű területet 

nevez ki az önkormányzat a tisztított szennyvíz tárolására. 

Ezen kritériumok figyelembe vételével kell az önkormányzatnak mihamarabb 

döntést hoznia, hogy hol fogja a szennyvíztelepet megépíteni. Amennyiben sikerül 

az önkormányzatnak legkésőbb május végéig meghatároznia a helyszínt, akkor 

lehetőség lesz arra, hogy az Aqua Profit Zrt véglegesen összeállítsa és elkészítse a 

pályázatot, hogy azt az önkormányzat még júniusban benyújthassa. Amennyiben az 

önkormányzat a pályázat során a régi terveket használni tudja, akkor nem kell 

közbeszerzési eljárást sem lefolytatnia, mivel annak összege nem haladja meg a 8 

millió Ft-ot. 

 

 

- Kéréssel fordult az önkormányzat felé a Kiskunhalasi Veterán Motorosok 

Egyesülete, hogy június 19-én szombaton a Kiskunhalas-Kisszállás-Mélykút- 

Csávoly útvonalon felvonulást tartanak és a településen szeretnének pihenőt tartani. 

Kérték továbbá, hogy amennyiben van rá mód, az önkormányzat járuljon hozzá a 

felvonulás költségeihez. Lengyel Zsolt helyi vállalkozó tájékoztatta az 

önkormányzatot, hogy pénzbeli támogatást is, valamint a felvonulók részére 

süteményt és üdítőitalt is felajánl. 
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- A Napraforgó Óvoda az idei évben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, melyre 

az óvoda intézményvezetőjének kezdeményezésére az óvoda első udvarát rendbe 

kívánja rakni az önkormányzat. Addig már csak 4 hét van hátra, a munka pedig 

nagy. A jelenlegi falkerítést sajnos felújítani nem lehet, ezért azt teljes egészében le 

kell bontani, ezért helyette új kerítés alapot kell építeni, melyre léckerítés kerül 

felhelyezésre. Ugyancsak lebontásra kerül az első udvarban lévő kis melléképület és 

helyette egy új faház kerül felállításra, mely az óvodai játszóeszközök tárolására fog 

szolgálni. Felújításra kerül továbbá a bejáró melletti kis raktárépület. Az udvarban 

lévő elöregedett és veszélyes fák már kivágásra kerültek és a felújítás után 

megkezdődhet a parkosítás is. Sajnos, mint már említettem nem olyan sok idő van, 

de az önkormányzat mindent megtesz, hogy az óvodai évzáróra a munkálatok 

elkészülhessenek. A kiadások fedezése az önkormányzat mellett az óvodai 

költségvetésből, a szülői munkaközösség által összegyűjtött pénzösszegből kerülnek 

fedezésre, de emellett meg kell említeni, hogy számos felajánlás is érkezett nemcsak 

pénzben, hanem természetbeni munkákra vonatkozóan is. Huczek Sándor kőműves 

felvállalta a kerítésépítéssel járó feladatok koordinálását, Takács András asztalos a 

léckerítés kivágását és gyalulását, Balázs István pedig a kapuk és léckerítések 

vasszerkezetének összeállítását. A társadalmi munka felajánlást meghirdette az 

óvoda és bízunk abban, hogy közösen ismételten sikerül egy olyan munkát 

végrehajtani, amely a település egész lakosságát szolgálja. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

  

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 


