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

8 tag 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.) Megelőlegezési és fejlesztési hitel felvételére benyújtott közbeszerzési ajánlattételi 

felhívás visszavonásáról 

 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

2.) Előterjesztés a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-

fejlesztési Hitelprogram keretében történő hitel felvételről 

 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

3.) Pályázat benyújtása vis maior (belvízvédekezés) támogatására 

 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

4.) Asszonykórus vidéki fellépésre történő utaztatásához támogatási kérelem 

 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

5.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 

 

 

 

 
____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Megelőlegezési és fejlesztési hitel felvételére benyújtott közbeszerzési 

ajánlattételi felhívás visszavonásáról 
 

Előadó: Kispál István polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat számlavezető pénzintézete az 

OTP BANK Nyrt megkereste az önkormányzatot és tájékoztatta arról, hogy közbeszerzési 

eljárás lefolytatása nélkül is lehetőséget tud nyújtani olyan kedvezményes hitel felvételére, 

amellyel az önkormányzat a nyertes pályázatainak beruházásait megvalósíthatja. 

Elmondja, a pénzintézettel történő személyes megbeszélés kapcsán olyan információ áll 

rendelkezésére, hogy az önkormányzat, mint már említette egy kedvezőbb lehetőséghez jutna, 

ha a megelőlegezési és fejlesztési hitel felvételére benyújtott közbeszerzési ajánlattételi 

felhívását visszavonná. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kerüljön visszavonásra a 

megelőlegezési és fejlesztési hitel felvételére benyújtott közbeszerzési ajánlattételi felhívás. 

 

 
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 a Polgármester Úr javaslata alapján az „Önkormányzati 

beruházások megelőlegezési és fejlesztési hitel felvétel” beruházás közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának visszavonását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

124/2010.(VI.30.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

 

„Önkormányzati beruházások megelőlegezési és fejlesztési hitel felvétel” 

beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának visszavonásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az „önkormányzati beruházások 
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megelőlegezési és fejlesztési hitel felvétel” beruházás 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról szóló 

93/2010.(V.26.) ÖK és a 108/2010.(VI.24.) ÖK számú 

határozatot visszavonja. 

 

___________________ 

 

 

2. Előterjesztés a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati 

Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretében történő hitel felvételről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat számlavezető 

pénzintézete az OTP Bank Nyrt megkereste az önkormányzatot és egy kedvező hitelfelvételi 

lehetőség igénybevételére hívta fel az önkormányzat figyelmét. Lehetőség van arra, hogy a 

„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 

az önkormányzat úgy jusson hitelhez, hogy nem kell közbeszerzési eljárás lefolytatását 

végrehajtania. A hitel célja kimondottan csak önkormányzati feladatok ellátását szolgáló 

beruházások finanszírozása, felhasználása pedig a tárgyi eszközök létesítéséhez, 

beszerzéséhez és felújításához, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó immateriális javak 

beszerzésére irányulhat. 

A hitelprogram alapján, amennyiben az önkormányzat még a 2010. évben elindítja a központi 

sétányépítés és az általános iskola tetőcsere beruházásaihoz szükséges forrás igényléséhez a 

hitelkérelmét, akkor nem kell közbeszerzést lefolytatnia.  

Ezért javaslom első körben még 2010. évben megvalósuló két beruházás – sétányépítés és 

tetőcsere – esetében a hiteligénylést, mert a két beruházás együttes összege nem haladja meg a 

közbeszerzési értékhatárt, de amennyiben az IKSZT beruházást is belevonná az önkormányzat 

a hiteligénylésbe, akkor már nem lehetne elkerülni a közbeszereztetést. Tekintettel arra, hogy 

a jelenlegi információk szerint a 2011. évben ismetelten meg lesz hirdetve az Önkormányzati 

Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram, melynek keretében az IKSZT beruházások 

megvalósítására kerülhet sor, ezért első körben az önkormányzat csak a másik kettő, 

folyamatban lévő beruházásra igényelje a hitelt.  

A hitelkondíciók úgy alakulnának, hogy a futamidő legfeljebb a szerződéskötéstől számított 

20 év, legfeljebb 3 év (fizetés mentes) türelmi idővel, EURIBOR kamatozási rendszerben 

történne, ami azt jelenti, hogy a hitel euró alapú, de a hitel összegét forintban kell megfizetnie 

az önkormányzatnak. A hitelt folyósító kezelési költséget, folyósítási jutalékot, rendelkezésre 

tartási díjat valamint előtörlesztési díjat nem számol fel. Költségként jelentkezik viszont az 

egyszeri projektvizsgálati díj, valamint az eseti szerződésmódosítási díj. Az önkormányzatnak 

a törlesztést a 3 év türelmi idő lejártát követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő 

részletekben kell megfizetnie. A hitel folyósítása a hitelintézet részére benyújtott kifizetett 

vagy kifizetetlen számlák alapján történik. 

A központi sétányépítés esetében az előfinanszírozási hitel összege 20,7 millió Ft, a hosszú 

lejáratú hitel pedig 5,2 millió Ft, az iskola tető esetében az előfinanszírozási hitel összege 38,5 

millió Ft, a hosszú lejáratú hitel pedig 9,6 millió Ft. 

A hitel fedezetéül az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kerülnének felajánlásra. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat a sétányépítés és iskolatető felújítás 

beruházási költségeinek biztosítására kezdeményezze az OTP Bank Nyrt-nél a hitel felvételét. 
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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 a Polgármester Úr javaslata alapján javasolja a Képviselő-

testületnek a hitelfelvételt. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

125/2010.(VI.30.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Önkormányzati beruházások megelőlegezési 

és fejlesztési hitel felvételéről 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

88. §. b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 

önkormányzat a folyamatban lévő és 2010. évben 

megvalósuló beruházásaihoz hitelfelvételt hagy jóvá az 

önkormányzat számlavezető pénzintézeténél, az OTP 

Bank Nyrt-nél az alábbiak szerint: 
 

1. Kisszállási településközpont (sétány) kialakításához 

- MFB fejlesztési célú hitel    

      Összege:      5.187 e Ft 

      Futamideje:         20 év 

      Türelmi idő:            3 év 

- Támogatás-megelőlegezési hitel 

      Összege:    20.752 eFt 

      Futamideje:            1 év 
  

2. Általános Iskola tetőszerkezetének tetőfelújításához 

- MFB fejlesztési célú hitel    

       Összege:      9.626 e Ft 

       Futamideje:          20 év 

       Türelmi idő:             3 év 

- Támogatás-megelőlegezési hitel 

         Összege:    38.505 eFt 

         Futamideje:            1 év 

        

A Képviselő-testület a hitelek biztosítékaként az 

önkormányzati tulajdonban lévő 527 hrsz-ú 
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forgalomképes ingatlant (Piaccsarnok) ajánlja fel, 

amelynek forgalmi értéke 40.000 eFt. 

 

A Képviselő-testület a támogatás-megelőlegezési hitelek 

biztosítékaként az önkormányzat beruházásaihoz nyújtott 

208/0604/47/14/2009. és 209/0601/44/16/2009. 

azonosító számú utólagosan finanszírozott 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a „vidéki 

örökség megőrzéséhez” és a „falumegújításra és- 

fejlesztésre” igénybe vehető támogatásokat ajánlja fel. 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházásokhoz 

nyújtott állami támogatásokat engedményezi az OTP 

Bank Nyrt. részére.  

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a folyósított 

hitelek és járulékaik visszafizetésére, továbbá, hogy a 

hitelek és járulékaik visszafizetését a hitelek futamidő 

alatti költségvetésében első helyen betervezi. 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az 1990. évi 

LXV. tv. 88. §-a alapján a hitelfelvétel nem esik törvényi 

korlátozás alá. 

 

A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy a 

hitel fentiek értelmében történő felvételéről 

gondoskodjanak. 

 

Határidő: 2010. július 15. 
Felelős: Tisztségviselők  

 

___________________ 

 

 

3. Pályázat benyújtása vis maior (belvízvédekezés) támogatására 

 

Előadó: Kispál István polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a testület a június 24-i ülésen határozott a Kormány 

általi – az országot május közepétől sújtó rendkívüli időjárási helyzet és a kialakult ár- és 

belvizek következtében – önkormányzati vis maior támogatás igényléséről. Az önkormányzat 

a településen első alkalommal június 2-án elrendelte a I. fokú belvíz védelmi készültséget. 3 

újfalui külterületi tanya esetében került sor a védekezésre, majd annak költségeire be is 

nyújtotta pályázatát. A múlt ülésen már arról is tájékoztatta a testületet, hogy június 21-én 

ismételten el kellett rendelni az újfalui Dragon-Faragó tanyánál, valamint a rohodai Pálfi 

tanya környékén felgyülemlett belvíz miatt immár a II. fokú készültséget. A munkálatok 

elvégzésére a kézi erő mellett gépi erőt is igénybe kellett venni. A támogatás igényléséhez 

már az első alaklommal elrendelt védekezés szerint kellett elvégezni az adminisztrációs 

tevékenységeket, így első körben a védekezést kellett elrendelni, majd annak azonnali 
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lejelentését. Az önkormányzatnak kötelessége a védekezés során elvégzett munkálatokat 

dokumentálnia – fényképpel alátámasztva – majd csak ezt követően kerülhet sor a támogatási 

igény benyújtására. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az 

Államigazgatási Hivatal részéről ismételten helyszíni ellenőrzést tartanak.  

Az önkormányzat a vis maior pályázati igény benyújtásánál az előzetes számítások alapján 

400.000 - 450.000 Ft támogatást igényel, ami a hátrányos települések esetében a bekerülési 

költségek 90 %-os támogatottságára ad lehetőséget, így az önkormányzatnak a fennmaradó 10 

%-ot képező saját forrást kell biztosítania. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 

önkormányzat a belvíz okozta károk enyhítésére nyújtson be a vis maior pályázatát. 

 

 
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 a Polgármester Úr javaslata alapján a belvízvédekezésre a vis maior 

pályázat benyújtását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

126/2010.(VI.30.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás III. és V. körzetben belvíz okozta vis maior 

események kárenyhítésére pályázat benyújtásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz 

vis maior események kárenyhítésére. A helyreállítás 

előzetesen becsült költségigénye 400.000 – 450.000 Ft-ot 

tesz ki, melyhez 90 %-os támogatást igénylünk, vállalt 

önrész 10 %. Erre a célra költségvetésünkben nem volt 

elkülönített fedezet. A védekezés költségei 

túlnyomórészt vízgyűjtő árkok ásásából adódnak. 

Pályázat benyújtási határideje az II. fokú belvízvédelmi 

készültség elrendelésétől (2010. június 21.) számított 22 

munkanap.  

 

 

___________________ 
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4. Asszonykórus vidéki fellépésre történő utaztatásához támogatási kérelem 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kisszállási Asszonykórus 

kérelmet nyújtott be a testülethez, amelyben a vidéki fellépésekre történő utaztatás 

költségeinek teljes átvállalását kérik. 

Elmondja, hogy a testület az előző évben döntött arról, hogy az Asszonykórus vidéki 

fellépéseihez költségtérítésesen az önkormányzati tulajdonú tanyagondnoki gépkocsit 

vezetővel együtt a rendelkezésre bocsátja, továbbá, hogy minden évben két helyszínre 

ingyenesen biztosítja a szállításukat. Sajnos az önkormányzat az utóbbi években 

annyira nehéz pénzügyi helyzetben van, hogy már nem tudja azt biztosítani, hogy az 

Asszonykórus minden vidéki fellépéséhez az utazási költségeket magára vállalja. Az 

önkormányzat teherbírása is véges, ezért is határozott úgy a testület, hogy évente 2 

vidéki fellépésre biztosítja csak a költségmentes utaztatást.  

Tekintettel arra, hogy az Asszonykórus a 2010. évre vonatkozóan már kimerítette a 

költségmentes utaztatás lehetőségét, ezért nem javasolja a Képviselő-testületnek a 

kelebiai és az oromhegyesi fellépés utazási költségeinek felvállalását. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 
H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr: Megemlíti, hogy a Képviselő-testület a május végén Oromhegyes 

település által szervezett testvér-települési találkozóra az Asszonykórus kiutaztatásáról is 

gondoskodott, ezért nem látja indokoltnak, hogy most két hónap elteltével az önkormányzat 

ismételten magára vállalja a majdnem 200 km utazás költségét. Megjegyzi továbbá, hogy 

egyes testületi tagok és intézményvezetők a múlt hónapban a lengyelországi testvér-települési 

találkozóra – amely lényegesen sokkal távolabb van, mint a szerbiai Oromhegyes – a saját 

költségükön utaztak ki, amely személyenként 30.000 Ft kiadást jelentett, ezért úgy érzi, az 

Asszonykórus is hozhat olyan áldozatot, hogy amennyiben ki szeretne utazni a testvér-

települési népzenei találkozóra, akkor magára vállalja az utazással járó kiadásokat. 

 

 
----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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127/2010.(VI.30.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Asszonykórus kérelméről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kisszállási Asszonykórus vidéki 

rendezvények utazási költségének felvállalásáról szóló 

kérelmét, melyet nem áll módjában támogatni. 

 

___________________ 

 

 

5. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a település részéről minden év 

májusában megrendezésre kerülő néptánc találkozóra az idei évben július 10-én kerül sor. A 

külföldről érkező – svéd, észt, török, cseh – valamint a kalocsai és a helyi táncosok létszáma 

mintegy 250 fő, így színvonalas és emlékezetes műsor várható. Javasolja, hogy e napra 

kerüljön megszervezésre a központi sétány átadási ünnepsége is.  

A néptánc találkozó 16 órakor kezdődik, a művelődési ház előtti parkban kerül felállításra a 

mozgó színpad, majd a fellépéseket követően várhatóan 20 óra körül pedig a sportcsarnokba 

kerül megrendezésre a vacsora. Javasolja, hogy a sétány átadás 15 óra 30 perckor kerüljön 

megrendezésre, és a Piactér felöl nemzeti színű szalaggal átkötött sétány átadására a Megyei 

Közgyűlés Elnökét kérje fel az önkormányzat. Az átadást követően a meghívott vendégek, az 

önkormányzati elöljáróságok, a vidéki és külföldi néptánccsoportok és a lakosság közösen 

átsétálna a művelődési házhoz, ahol 16 órakor megkezdődne a néptánccsoportok fellépése. 

Véleménye szerint a két rendezvény egy ünnepélyes és színvonalas esemény lenne a település 

életében. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 óra 20 perckor 

berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

  

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 

 


