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Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 

mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

 

 

Az ülést megnyitja. 

 

 

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.  
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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.) Filadelfia Segítő Szolgálat megkeresése ingyenes jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

lehetőségéről 

 

Előadó: Juhász György Filadelfia Segítő Szolgálat 

 

 

2.) Tájékoztatás a bentlakásos szociális otthon működtetésével kapcsolatban  

 

Előadó: Juhász György Filadelfia Segítő Szolgálat 

 

 

3.) Javaslat a Képviselő-testület 2011. év I. félévi munkatervére   

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

4.) Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi 

megállapodás módosításáról 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

5.) Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2003.(VIII.15.) számú rendelet 

módosításáról 

 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző  

 

 

6.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ működési 

hozzájárulásának megfizetéséről 

 

          Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

7.) T-online bázisállomás 2011. évi bérleti díj emelés elhagyásának kérése  

 

          Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

8.) Tájékoztató a 2011. évi költségvetési terv előkészítéséről 

 

       Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 
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9.) Előterjesztés a fogorvosi és a háziorvosi rendelőben elvégzendő karbantartási 

munkákról 

  

      Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

10.) Dr. Endrész Ákos fogorvos lakásbérleti kérelme 

         

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

11.) Előterjesztés a Kisszállás -Újfalu lakosainak kérelméről 

        

   Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

12.) Kisszállási Földtulajdonosok Vadászati Közösségének önkormányzati 

tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletével kapcsolatos kérelme 

 

          Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

13.) Kisszállási Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának kérelme 

         

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

14.) Belvíz okozta események kárenyhítésére vis maior pályázat benyújtása 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

15.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt 

eseményekről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

16.) Képviselői kérdések, hozzászólások 

 

 

 

 

   ____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Filadelfia Segítő Szolgálat megkeresése ingyenes jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás lehetőségéről 

 
Előadó: Juhász György Filadelfia Segítő Szolgálat 

 

Juhász György: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet és külön köszöni annak 

lehetőséget, hogy pár szóban bemutathatja a Filadelfia Segítő szolgálatot és annak 

tevékenységét.  

Elmondja, hogy a Filadelfia Segítő Szolgálat a Magyarországi Baptista Egyház keretén belül 

működik. A Szolgálat anyaintézménye Kiskőrösön található, és többek között szociális 

otthoni, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást végeznek.  

Sikeres pályázatuknak köszönhetően 120 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra szolgáló 

készülék és annak 3 éves fenntartására és üzemeltetésére nyertek forrást. Ebből kifolyólag 

keresték fel Kisszállás települést is, hogy a településen élő és a 65. életévüket betöltő idős, 

beteg vagy fogyatékosságban szenvedő személyek részére ingyenesen biztosítani tudnak 40 

db jelzőrendszeres készüléket. A szolgáltatás ingyenes az igénybevevők részére, és mint már 

említette, az üzemeltetést 2013-ig tudják finanszírozni a megnyert támogatásból. A 

szolgáltatás lényege, hogy a rászoruló személyek otthonában felszerelésre kerülnek a 

jelzőrendszeres készülékek, amelyekkel üzenetet, segélyhívást lehet eljuttatni egy diszpécser 

központba. A diszpécser központban 24 órás ügyeletet tartanak, tehát minden percben ott 

elérhető egy munkatárs, aki intézkedik arra vonatkozóan, hogy a segélyhívó jelet leadó 

személyhez a riasztást követő 30 percen belül a településen ügyeletben lévő személy kijusson. 

A központba beérkező segélyjel következtében a számítógépes rendszeren azonnal megjelenik 

a rászoruló adatai, gyógyszerfogyasztása, hogy a központos esetlegesen már azonnal 

segítséget tudjon nyújtani. A jelzőrendszeres készülék a lakásban egy fix helyre kerül 

felszerelésre, melyhez egy plusz kézi készülék is tartozik, mely hasonló a karórához. Ez 

lehetőséget biztosít arra, hogy a lakásban elhelyezett készüléktől 50 m-es körzetében is 

továbbítsa a segélyjelet a központba. 

A Filadelfia Segítő Szolgálat partnerséget keres a településen, hogy a pályázaton elnyert 

készülékeket ki tudja helyezni a rászorulók részére, mellyel kapcsolatban sem az 

önkormányzatnak, sem az igénylőnek nincs térítési díj vagy egyéb jellegű kötelezettsége. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretében már működött 

a településen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mely során 11 készülék volt kihelyezve a 

településen. A szolgáltatás igen hasznos, sokszor életmentő funkciót lát el, ezért igen örül 

annak, hogy Kisszállás településen is ismételten lehetőség nyílik a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásra. A társulás keretében önkormányzati feladatellátásról volt szó, amelyhez az 

önkormányzatnak forrást is kellett biztosítania, amely azonban csak 2010. januárig működött. 

Most a lehetőség nyílik arra, hogy a 40 készülék kerüljön kihelyezésre a településen a 

Filadelfia Segítő Szolgálat jóvoltából. Jelen esetben nem önkormányzati feladatellátásáról van 
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szó, hiszen a Filadelfia Segítő Szolgálat sikeres pályázatnak köszönhetően mindennemű 

fenntartás és üzemeltetés a Szolgálatot terheli. 

 

 

Dr. Muskó Zsolt: Érdeklődik, hogy a településen a rászorulók kiválasztása hogyan történik? 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Érdeklődik, hogy a készülék beüzemelését követően a segélyjel 

beérkezését követően a diszpécser dönti el, hogy kit kell értesíteni? A 40 készülékre hogyan 

és hány fő fogja ellátni az ügyeletet? 

 

 

Juhász György: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Polgármester Úr nagyon jól 

felvázolta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás megvalósítását. Mindennemű 

feladat a Szolgálathoz tartozik. Az önkormányzat segítségét csupán abban kérjük, hogy a 

településen a 65. év feletti idős, rászoruló vagy fogyatékos személyek közül nyújtsanak 

segítséget arra vonatkozóan, hogy a 40 készülék kihelyezésére kerülhessen. 

A szolgálat munkatársai személyesen keresik fel otthonukban azokat a személyeket, akiknél a 

készülék kihelyezésre kerül, ott felszerelik a készülékeket és tájékoztatást adnak annak 

működéséről. A készülék több funkciós, tehát nemcsak segélyhívó jelet tud leadni, hanem 

lehetőség van arra is, hogy párbeszédes kommunikációt folytassanak rajta. Ez több okból is 

jó, hiszen lehet, hogy csak véletlen került megnyomásra a hívógomb, ilyenkor a diszpécseres 

a segélyhívást nem továbbítja az ügyeletnek, viszont arra is van lehetőség, hogy ha a hívójelet 

leadó nem veszti el eszméletét, akkor el is tudja mondani a diszpécseresnek, hogy milyen 

tünetei, milyen jellegű rosszulléte keletkezett, és ezt megismerve a diszpécseres gyorsabban 

és könnyebben tud segítséget küldeni a bajbajutotthoz. A tervezett 40 készülék ellátására a 

településen ügyeletet elvállalókkal külön megállapodás kerül megkötésre. A megállapodásban 

kerül rögzítésre, hogy hány és mely személyek, mikor és hány órában látják el az ügyeleti 

feladatot. Ez már igazán részletkérdés, mindazonáltal arra törekednek, hogy legalább 2 vagy 3 

személy vállaljon ügyeletet, hogy egymást helyettesíteni tudják. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Meglátása szerint ez egy igen jó lehetőség a település idős lakossága 

részére, hiszen a kistérségi jelzőrendszeres feladatellátás kapcsán az önkormányzat már 

megismerte a szolgáltatás előnyeit. 

 

 

Benedek János: Elmondja, nagyon örül, hogy a település ilyen lehetőséghez juthat, hogy 

ingyenesen a 40 háztartásban lehetőség nyílik a segítségnyújtás e formájára. Egyúttal 

tisztelettel kéri a Szolgálatot, hogy a készüléket használni fogó személyek részére kellő 

körültekintéssel korrekt és egyértelmű tájékoztatást adjanak, hogy a későbbiekben 

semminemű konfliktus ez miatt ne tudjon kialakulni. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Filadelfia Segítő Szolgálat jóvoltából a településen 

megvalósuló jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra irányuló ingyenes készülékek 

kihelyezését és üzemeltetését. 

 

__________________________ 
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2. Tájékoztatás a bentlakásos szociális otthon működtetésével kapcsolatban  

 
Előadó: Juhász György Filadelfia Segítő Szolgálat 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Filadelfia Segítő Szolgálat 

jelzőrendszeres készülékek kihelyezésének megkeresése folytán szóba került az is, hogy a 

szolgálat bentlakásos szociális otthonok fenntartását is ellátja. Ennek kapcsán vetődött fel a 

településen lévő önkormányzati tulajdonban, de jelenleg a kistérségi társulás Szociális 

Szolgáltató Központ keretén belül működtetett szociális otthon jövőbeni működtetésének 

lehetősége.  

Az önkormányzat sajnos évről évre küzd azzal a problémával, hogy a település lélekszámához 

mérten a bentlakásos szociális otthoni feladat ellátás már nem kötelező önkormányzati 

feladat, így ebből kifolyólag, mint önként vállalt feladat miatt az otthon fenntartásához 

biztosított állami normatíva jóval alulmarad a tényleges működési kiadások mértékén. Ennek 

érdekében az önkormányzat több lehetőséget is vizsgált már, és éppen ezért próbálta a 

kistérségi feladatellátásként biztosítani az otthon fenntartását, hogy magasabb összegű 

normatívához juthasson. Sajnos ez még mindig kevés, és az önkormányzatnak az otthon 

fenntartásához éves szinten közel 8-10 millió Ft saját bevételt kellene biztosítani, amelyre 

nincs lehetősége, így az utóbbi 5 évben folyamatosan emelkedik az önkormányzat működési 

hiánya, likviditási problémákkal küzd. Az önkormányzatnak nem célja, hogy az otthont 

bezárja, hiszen a 30 fő rászoruló bentlakó elhelyezéséről folyamatosan gondoskodni kell, 

ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az intézményben dolgozók munkája a 

továbbiakban is biztosított legyen. Az önkormányzat már azt is számba vette, hogy az 

önkormányzati választásokat követően az újonnan megalakult képviselő-testületnek az 

alakulásuktól számított 6 hónapon belül kell arról döntést hozni, amennyiben a szociális 

otthon működtetését megyei önkormányzati feladatellátás keretében kívánják átadni. Ezzel 

csupán az a baj, hogy a megyei önkormányzatnak sincs arra forrása, hogy a működtetést 

biztosítsa. Az önkormányzatnak pedig az a célja, hogy az otthonban lakók ellátásáról 

folyamatosan gondoskodjon. 

Az önkormányzat jelenleg a szociális területen a feladatellátás zömét a kistérségi társulás 

keretében látja el. Egyeztetést történt a kistérséggel arra vonatkozóan, hogy ha Kisszállás 

önkormányzata a bentlakásos szociális otthon, a nappali ellátás és támogató szolgálat 

feladatellátást kihozná a kistérségből, az nem veszélyeztetné-e a kistérségi feladatellátást. A 

kistérség részéről azt az információt kaptuk, hogy az előbbiekben említett 3 feladat ellátás 

nem veszélyezteti a kistérségi feladatellátást, viszont a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

esetében ez már nem áll fenn, ezért az önkormányzat ezt a két feladatellátást a továbbiakban 

is a kistérséggel együttműködve kívánja ellátni. 

Az önkormányzat szeretné, ha a kistérségi feladatellátás veszélyeztetése nélkül, de a 

továbbiakban is ellátásra kerülnének a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a 

tanyagondnoki szolgálat és a bentlakás szociális otthoni feladatellátás. Ennek érdekében 

vizsgálja az önkormányzat az előtte nyitva álló lehetőségeket, és ezért is kérte a Filadelfia 

Segítő Szolgálatot, hogy pár szóban tájékoztassa a Képviselő-testületet az által ellátandó 

feladatokról. 

A Filadelfia Segítő Szolgálat is működtet Kiskőrösön hasonló szociális intézményt igen 

magas színvonalon, ezért is kérte, hogy az előző napirend kapcsán már jelen lévő Juhász Úr 

pár szóban tájékoztassa a Képviselő-testületet a Szolgálat általi feladatellátásról. 
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Juhász György: Tisztelt Képviselő-testület!  Mint már a Polgármester Úr is említette a 

Filadelfia Segítő Szolgálat bentlakásos szociális otthonok üzemeltetését is ellátja. 

Kiskunhalason is már létrejött egy fúzió, és onnantól számítva a Szolgálat látja el a szociális 

feladatellátást.  

A cél, ami a Szolgálatot vezérli, hogy egy megyén átívelő komplex szociális feladat ellátás 

jöjjön létre. Amennyiben a Szolgálat és az önkormányzat között létrejönne a megállapodás, 

akkor az intézmények működtetését a jövőben a Szolgálat látná el. A mostani kormány 

kiemelten támogatja azt, ha egy szociális intézmény feladatellátása alapítvány által kerül 

üzemeltetésre. A Szolgálat célja a kiemelt és magas színvonalú feladatellátás, amelyben nagy 

segítség az állam által biztosított önkormányzati normatív támogatáshoz képest az emelt 

szintű állami támogatás. A Szolgálat olyan feladatellátást kíván biztosítani az általa 

üzemeltetett intézményekben, ahol az alapvető emberi szükségletek, a jó közérzet, a 

megfelelő gondoskodás minden rászoruló részére egyformán jár. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az önkormányzat legnehezebb feladata, hogy a 

kötelezően és önként vállalt feladatok ellátásához a szükséges kiadásokat biztosítani tudja. 

Legnagyobb problémát a bentlakásos szociális otthon fenntartása jelenti. Az önkormányzat 

már 2009. évben is felülvizsgálta, hogy a szociális területen melyek azok az önként vállalt 

feladatok, amelyek ellátását a továbbiakban is biztosítani tudja, illetve melyek azok, 

amelyeket fel kell adnia. Az önkormányzat már évek óta a szigorú és takarékossági szemlélet 

betartásával gazdálkodik, de ez már nem elég ahhoz, hogy a tényleges kiadások költségeit 

biztosíthassa. Folyamatosan keresik annak lehetőségét, hogyan lehetne a feladat ellátást úgy 

biztosítani, hogy közben a többi önkormányzati intézmény működése zavartalan legyen. 

Talán kiutat jelente az önkormányzat válsághelyzetéből, ha a szociális otthon működtetését 

nem kistérségi együttműködésben, hanem a Filadelfia Segítő Szolgálat által kerülne ellátásra.  

 

 

Dr. Muskó Zsolt: Örül annak, hogy lehetőség adódhat a szociális otthon további fenntartási 

problémáinak megoldására, de szeretné felhívni a figyelmet, hogy a tervezések és tárgyalások 

olyan irányban folyjanak, hogy a kisszállási szociális intézménybe dolgozók munkahelyei 

megmaradhassanak. 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Érdeklődik, hogy amennyiben a szociális otthon egyházi keretek 

között kerülne fenntartásra, akkor a dolgozók milyen jogviszonyban kerülnének alkalmazásra. 

A Szolgálat tervezné-e a térítési díj mértékének emelését, vagy éppen kötött-e a gondozott 

ahhoz, hogy belépjen a baptista közösségbe?  

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Megnyugtatásul tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy amennyiben 

egyházi fenntartásba kerülne át a szociális otthon, az egyházakra, alapítványokra is ugyanúgy 

vonatkozik a szociális törvényben előírtak, mint az önkormányzatokra.  
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Juhász György: Megköszöni a Címzetes Főjegyző Asszony kiegészítését, és elmondja, hogy a 

Szolgálatnak nem célja, hogy nehezítse akár az intézménybe dolgozó, akár az intézményi 

szolgáltatásban résztvevő rászorulók helyzetét. A dolgozók közalkalmazotti jogviszonyból 

átkerülnek a Munka törvénykönyve általi szerződéses jogviszonyba, viszont a besorolási 

bérük maradna a közalkalmazotti bértábla általi besorolásnak megfelelően, tehát kevesebbet 

biztos, hogy nem fogak kapni. Mint már említette, a Szolgálat színvonalas feladatellátást 

kíván biztosítani minden intézményében, ezért kiemelten odafigyel arra, hogy a szakmai 

színvonal biztosítva legyen. Hangsúlyozni kívánja, hogy a dolgozókra és az intézményi 

feladatellátásban résztvevő személyek részére egyaránt a szabad vallásgyakorlás biztosított. 

Elmondja, hogy elsődlegesen az önkormányzat és a szolgálat között először a tényleges 

adatok és mutatók alapján kell megtervezni és kikalkulálni, hogy a feladat ellátás átvállalása 

mindkét fél számára kedvező feltételeket biztosítanak-e. A Szolgálat megbízásából kéri a 

Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását, hogy a szociális feladatellátással kapcsolatos 

felmérések megkezdődhessenek. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Filadelfia Segítő Szolgálat bentlakásos szociális 

otthoni feladatellátással kapcsolatos tájékoztatását. 

 

__________________________ 

 

 

3. Javaslat a Képviselő-testület 2011. év I. félévi munkatervére   
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, az előterjesztésben szereplő munkaterv a soros 

ülések idő és napirendi pontjait tartalmazza, mely természetesen bővüli fog az időközben 

aktuálissá vált napirendekkel és rendkívüli ülésekkel.  

Javasolja továbbá, tekintettel arra, hogy az önkormányzati választásokat követően az újonnan 

alakult képviselő-testületnek 6 hónapon belül felül vagy felül kell vizsgálnia a ciklus idejére 

szóló gazdasági programját, vagy egy új programot kell elfogadnia. Ennek megfelelően 

javasolja, hogy 2011. március 31-ig bezárólag kerüljön kidolgozásra és elfogadásra egy új 

gazdasági program. A program kidolgozásával kapcsolatban elmondja, hogy a településen 

lévő és működő vállalkozások és civil szervezetek, valamint a lakosság bevonásával kívánja 

megvalósítani az új gazdasági programot. 

    

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Botka Sándor: Elmondja, hogy bár a munkatervben a február 17-én 15 órára került 

megtervezésre a testületi ülés, de a Polgármester Úr egyéb elfoglaltsága miatt az csak később 

fog tudni kezdődni. Ebből kifolyólag, továbbá a költségvetési terv elfogadása, valamint az azt 



 9 

megelőző napirendek megtárgyalás miatt az érintett bizottsági üléseket február 16-ára 

szerdára tudják csak összehívni. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

6/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás község Önkormányzat 

2011. év I. félévi munkatervéről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja a 2011. év 

I. félévi munkatervét: 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

2011. év  I. félévi 

M U N K A T E R V E 

 

Bevezető: 
 

Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2007. (IV.15.) R. számú rendeletének 11. §. (1) bekezdése alapján 2011. I. félévre az 

alábbi munkatervet készíti. 

 

A Képviselő-testület munkaprogramjának összeállításakor az alábbiakat vette figyelembe: 

 

1.  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, 

2.  Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

 Szabályzatában, 

3.  Az önkormányzatok költségvetésének és költségvetési beszámolójának elfogadási 

 rendjéről szóló jogszabályokban meghatározott, önkormányzati feladatokat. 

 

Képviselő-testület  ülései 

 

1. ) A Polgármester a Képviselő-testület soros ülésein: 

- beszámol a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

- tájékoztatót ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 

2.) A Képviselők az SZMSZ 13. §. (2) bekezdés c. pontja szerint kérdéseket tehetnek fel, 

 interpellálhatnak.  
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2011. január 27. (csütörtök) 15 óra      Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 

 

 

4. Javaslat a Képviselő-testület 2011. év I. félévi munkatervére   

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

5. Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi 

megállapodás módosításáról 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

6. T-online bázisállomás 2011. évi inflációs emelés elhagyásának kérése  

 

         Előadó: Kispál István polgármester 

 

7. Tájékoztató a 2011. évi költségvetési terv előkészítéséről  

 

       Előadó: Kispál István polgármester 

8. Előterjesztés a fogorvosi és a háziorvosi rendelőben elvégzendő karbantartási 

munkákról  

 

      Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- a Pénzügyi, Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság a     3., 4., és 5.    napirendeket  

 

tárgyalja meg. 

2011. február 17. (csütörtök) 15 óra      Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 

 

 

1.) Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi Vagyongazdálkodási 

irányelveinek meghatározása  

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) A 2011. évi költségvetési tervet megalapozó határozatok és önkormányzati rendeletek 

elfogadása  

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

                Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

3.) Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének elfogadása, az erről szóló 

rendelet megalkotása  

 

 Előadó: Kispál István polgármester 
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4.) Beszámoló a Községi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi 

munkájáról, az intézmény 2011. évi munkatervének elfogadása  

 

 Előadó: Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető 

 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- a Pénzügyi Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság   az 1. és 3.   napirendet 

 

- Humánpolitikai Bizottság   a 3. és 4. napirendet 

 

- az Ügyrendi Bizottság   a 3. napirendet 

 

a 2. napirendet: tárgy szerinti illetékes bizottság tárgyalja meg. 

 

 

2011. március 31. (csütörtök) 15 óra      Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 

 

 

1.) Kisszállás Községi Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjának 

elfogadása   

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata  

 

Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

Bizottsági feladatok: 

 

Az 1. és 2. napirendet valamennyi bizottság tárgyalja meg. 

 

 

 

2011. április 14. (csütörtök) 16 óra      Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 

 

 

1.) Beszámoló a Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének végrehajtásáról  

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységéről  

 

 Előadó: Kispál István polgármester 
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Bizottsági feladatok: 

 

- a Pénzügyi Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság   az 1. és 2.   napirendet 

 

- Humánpolitikai Bizottság   az 1. és 2. napirendet 

 

- az Ügyrendi Bizottság   az 1. napirendet 

 

tárgyalja meg. 

 

2011. május 26. (csütörtök) 16 óra      Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 

 

 

1.) Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

 Előadó: Szociális Szolgáltató Központ 

                 Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

2.) Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

3.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról  

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

               tanyagondnokok     

 

4.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális 

intézményi feladatokról 

 

Előadó: SZSZK vezető 

 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- Humánpolitikai Bizottság  az 1, 2., 3. és 4.  napirendeket  

   

tárgyalja meg. 

 

 

 

2011. június 30. (csütörtök) 16  óra      Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 

 

 

1.) Beszámoló az óvoda 2010/2011. tanévben végzett munkájáról  

 

 Előadó: Varga Nándorné intézményvezető 
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2.) Beszámoló a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 2010/2011. tanévben végzett 

munkájáról 

  

 Előadó: Papdi Józsefné intézményvezető      

 

 

Bizottsági feladatok 

  

Humánpolitikai Bizottság    az 1 és 2.  napirendet  

 

tárgyalja meg. 

 

 

__________________________ 

 

 

4. Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi 

megállapodás módosításáról 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, a megállapodás módosítását főként a 

tagönkormányzatok polgármesterinek személyében bekövetkezett változás, valamint a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat törlése indokolja. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

7/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok  

átadás-átvételi megállapodásának módosításáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása 

átadás-átvételi – a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

és tagönkormányzatai között létrejövő – megállapodás 

módosítását megtárgyalta és az 1. számú melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. február 15. 

 

 

__________________________ 

 

 

 

5. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2003.(VIII.15.) 

számú rendelet módosításáról 
 

 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző  

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 2011. január 1. napjával módosításra 

került az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályok, ezért az önkormányzat helyi szociális 

rendeletét ennek megfelelően módosítani szükséges. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

az önkormányzat rendeletében egy új §. alatt kerüljön szabályozásra a bérpótló juttatás 

jogosultságának feltételei. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint 

kerüljön módosításra az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

12/2003.(VIII.15.) számú rendelete. 

 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 
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Kisszállás község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

2/2011.(I.27.) 

RENDELETE 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 

12/2003.(VIII.15.) rendeletének módosításáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 25. §. (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

többszörösen módosított 12/2003.(VIII.15.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. §. 

 

A R. az alábbi 13/A.§-al egészül ki: 

 

„13/A.§. 

 

Bérpótló juttatásra jogosultság feltétele 

  

(1) A bérpótló juttatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező köteles a saját 

lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. Ennek keretében köteles az: 

a.) általa életvitelszerűen lakott lakóépület és az ahhoz tartozó udvar, kert tisztán 

tartására, 

b.) az ingatlan állagának megőrzésére és rendeltetésszerű használatára, 

c.) kerítéssel kívül határos terület, járda és az ingatlan előtt húzódó vizesárok 

tisztán tartására. 

 

(2) Amennyiben a bérpótló juttatásban részesülő személy az (1) bekezdésben 

foglaltaknak önhibájából nem tesz eleget, a kérelmezőt az elvégzendő munkálatoknak 

megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével fel kell szólítani az elvégzendő 

tevékenységek konkrét megjelölésével.” 

 

 

2. §. 

 

 

E rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba. 

 

 

__________________________ 
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6. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

működési hozzájárulásának megfizetéséről 
 

          Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak 2010. évre 

visszamenőleg 10 millió Ft hátraléka állt fenn a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központja felé. Az önkormányzat sajnos évről évre egyre több kiadással számol, 

melyhez a bevételi oldalt nem tudja biztosítani. A kiadások ilyen mértékű felszaporodása 

sajnos az állami normatív alapfinanszírozás alulmaradásának és nagymértékű csökkenésének 

eredménye. Az önkormányzat ennek ellenére mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

hátralékát rendezze, ezért is nyújtotta be a 2010. II. félévében ismételten a működésképtelen 

helyi önkormányzatok egyéb támogatására igényét. Az igény elbírálására 2010. december 20-

án került sor, és 1,2 millió Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely összeg a kistérség 

felé azonnal átutalásra is került a hátralékok rendezése érdekében. Egyeztetéseket követően az 

önkormányzatnak két szakfeladaton megtakarítása keletkezett, amelyek figyelembe vételével, 

valamint a működésképtelen önkormányzatok támogatásának köszönhetően a 10 millió Ft 

hátralék összege 7,6 millió Ft-ra csökkent.   

A kistérség megkereste önkormányzatunkat, melyben az önkormányzat fennálló tartozásának 

egy ütemtervszerű megfizetését kérte. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 

önkormányzat ismerje el fizetési kötelezettségét és hasonlóan, mint Harkakötöny település 

2012. december 31-ig bezárólag havi részletekben történő visszafizetéssel vállalja fel a 7,6 

millió Ft hátralék megfizetését. 

 

 

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, hogy az 

önkormányzat a 7,6 millió Ft hátralékát 2012. december 31-ig fizesse meg oly módon, hogy 

2011. március 5-éig 346.000 Ft, majd azt követően minden hónap 5. napjáig 345.000 Ft 

hátralék megfizetését vállalja fel. Az utolsó törlesztő részlet esetében pedig a kerekítésből 

adódó a konkrét elszámolás szerinti havi törlesztő részletet fizesse meg. 

 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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8/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

H.T.K.T. Szociális Szolgáltató Központ  

működési hozzájárulásának megfizetéséről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ felé fennálló 7.602 e Ft 

működési hozzájárulásból eredő tartozását ismer el.  

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy 21 hónapon keresztül 

2012. december 31-ig bezárólag havi törlesztő 

részletekben megfizeti tartozását.  

Az első törlesztő részlet esedékessége 2011. március 5. 

napjáig 346.000 Ft, majd azt követően minden hónap 5. 

napjáig havi 345.000 Ft. Az utolsó törlesztő részlet 

összege a kerekítésnek megfelelően kerül megfizetésre.  

 

 

__________________________ 

 

 

7. T-online bázisállomás 2011. évi inflációs emelés elhagyásának kérése  
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2010. évben a Magyar Telekom Nyrt. esetében 

a bázisállomás után kiszámlázott földbérleti díj összege 960.842 Ft volt. Ez az összeg a 

szerződés szerint 2011-ben a fogyasztói árindex mértékével emelkedhet, ami 47.081 Ft, így 

összesen 2011. évben a Magyar Telekom Nyrt-nek 1.007.923 Ft-ot kellene megfizetnie.  

Javasolja a Képviselő-testületnek, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak minden 

bevételre szüksége van, azért nem javasolja a fogyasztói árindex mértékével történő emelés 

mellőzését. 

 

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 a Polgármester Úr javaslatával megegyezően nem 

javasolja a Képviselő-testületnek az emelés mellőzését. 

 

 

----------- 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

9/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Magyar Telekom Nyrt inflációs emelés elhagyási kérelméről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Magyar Telekom Nyrt. ((1013 

Budapest, Krisztina krt. 55.) 2011. évi bérleti díj 

inflációs emelése elhagyása iránti kérelmét. Tekintettel 

az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére, a 

bérleti díj inflációval megegyező emelésétől nem tud 

eltekinteni. 

 

 

__________________________ 

 

 

8. Tájékoztató a 2011. évi költségvetési terv előkészítéséről 
 

 Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének összeállítása érdekében már január első hetében elkezdődtek az 

egyeztetések, tervezések. Mindezt annak érdekében, hogy a képviselő-testületnek legyen ideje 

az úgymond muszáj jellegű döntéseit meghoznia. 

A tervezés kapcsán a Magyar Államkincstár által kiadott normatív felmérés alapján már 

látszik, hogy az önkormányzat az előző évhez képest a normatív mutatók alapján 5 millió Ft-

tal kevesebb állami támogatásban részesül. Ugyancsak csökkenni fog a SZJA-ból származó 

bevétel közel 3 millió Ft-tal, továbbá a településre jutó adóerő képesség is csökken és csak 14 

millió Ft-ban fog realizálódni ebben az évben.  

Sajnos 2011-ben az 5-6-7. osztályosok részére az ingyenes étkeztetéssel kapcsolatosan 

kiegészítő normatívát már nem fog biztosítani az állam. Ezen számok alapján ez azt jelenti, 

hogy 2010. évben az óvoda esetében 1.323 e Ft normatívát utalt az állam, mellyel szemben az 

önkormányzatnak az óvodai ingyenes étkeztetés 6.668 eFt-ba került. Az iskola esetében 90 

főre 6.120 eFt normatívát utaltak, mellyel szemben ez 12.681 eFt-ba került az 

önkormányzatnak. A fennmaradó különbözetet az önkormányzatnak saját bevételeiből kell 

kigazdálkodnia. Szépen hangzik, hogy a településen hány gyermek részesül ingyenes 

étkeztetésben, de ugyanakkor senki nem vizsgálja, hogy az önkormányzatnak ez mekkora 

terhet is jelent, a gyermekek ingyenes étkeztetésének biztosítása. Sajnos sok ilyen apró kiadás 

van egy önkormányzat költségvetésében, amelyek finanszírozására az önkormányzatoknak 

kell megtalálni a megoldást. 

Már ezekből a mutatókból is látszik, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete az elmúlt 

évhez viszonyítva bizony sokkal rosszabb. Az önkormányzat saját bevételeinek növelése 
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érdekében 2010. decemberében meghozta azokat a nehéz döntéseket, hogy a helyiség és 

bérleti díjakat, a piaci díjakat 50 %-os mértékben megemelte, és bevezette a településen az 

építményadót, mint új adónemet. Mindez azonban nagyon kevés ahhoz, hogy ellensúlyozni 

tudja az önkormányzat éves kiadásait, valamint az évek óta szaporodó működési hiányt.  

Tény, hogy az önkormányzati kiadások egész évben folyamatosak, addig ezzel szemben az 

bevételek csak időszakosak, így a mindennapi feladatok ellátásához komoly problémát okoz a 

költségvetési hiány.  Ezt igen jól példázza az is, hogy január végén az önkormányzat 7,5 

millió Ft állami támogatást fog kapni, amelyből 6 millió Ft összeget az önkormányzati 

dolgozók bére máris lefoglal, így az önkormányzatnak 1,5 millió Ft-ja marad a tényleges 

kiadásaira. Itt jegyzi meg, hogy például az iskola december havi gázszámlája a leolvasást 

követően 1,4 millió Ft. Ebből kiindulva egy önkormányzat hogyan is tudná biztosítani a 

működési kiadásait. 

Az intézményvezetők elkészítették intézményükre vonatkozó költségvetési tervezetet, amely 

az utóbbi éveknek megfelelően igen szigorú takarékosság tükrében került összeállításra.  

Ahhoz, hogy az önkormányzat költségvetése a megadott határidőre elkészülhessen, szükséges 

még az önkormányzati tisztségviselők és az intézményvezetők egyeztető megbeszélése, 

amelyen szeretnék, ha a bizottságok elnökei is részt tudnának venni. Így a testület is 

pontosabb képet kaphat a költségvetés tervezetről. 

Az Önkormányzati Kft működésével kapcsolatosan elmondja, hogy több soron is vizsgálták 

már és arra a következtetésre jutottak, hogy egyelőre nem volna célszerű a Kft-t megszüntetni. 

 

 

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 napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató 

tudomásul vételét. 

 

 

Dr. Muskó Zsolt: A Címzetes Főjegyző Asszony ismertetését végighallgatva bizony joggal 

felvetődik az emberben, hogy az önkormányzat milyen nehéz helyzetbe kerül, amikor saját 

lakosságának próbál segítséget nyújtani. Itt van például ez az ingyenes étkezetéssel, amelynek 

jogosultságát a gyermekvédelmi törvény szabályozza, így az önkormányzat nem mondhatja 

azt, hogy megszüntetem a gyermekek ingyenes étkeztetését.  

Ezek a kiadások a település lélekszámához viszonyítva is igen magas költséget képviselnek, 

és sajnos komoly problémát is jelentenek az önkormányzat számára, hogy ezek kiadását miből 

is fedezze. A testületet számos vád és sokszor rágalom éri, hogy azért van a településnek 

működési hiánya, mert a képviselő-testület zsebre teszi az önkormányzat pénzét. Javasolja, 

hogy a következő Önkormányzati Tájékoztatóban kerüljenek megjelentetésre ezek a konkrét 

számok, hogy a lakosság is szembesülni tudjon azzal, hogy az általa befizetett adó bizony 

nem is olyan sok önkormányzati feladatellátást tesz lehetővé. Lássák, hogy bizony egyes 

tételeknek milyen hatalmas költségvonzata is van. Javasolja, hogy kérdés formájában legyen 

megfogalmazva például, hogy „A településen legyen szociális otthon?” vagy „ Az óvodás és 

iskolás gyermekek részesüljenek ingyenes étkeztetésben?”. Ilyen és hasonló kérdéseket 

kellene felsorolni a tájékoztatóban és a kérdések után pontos számadatokkal alátámasztva kell 

megjelentetni azt is, hogy ezen feladatok fenntartásához, az étkeztetés biztosításához az 
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önkormányzatnak milyen mértékben kell forrást biztosítania. Meglátása szerint, ha ez 

megjelenne, akkor talán a lakosság is tájékozottabb és megértőbb lenne, talán még változtatna 

is jelenlegi szokásain, hogy az önkormányzatnak ne terhet, hanem támogatást nyújtson a 

feladatok ellátása terén. 

 

 

Bunduláné Balázs Mária: Egyetért Dr. Muskó Zsolt képviselő felvetésével. Ő, mint óvoda 

pedagógus, nagyon is szembesül azzal a problémával, hogy bizony a szülők nem teszik meg 

kötelességüket és amikor a gyermek betegség miatt távol marad az intézményből, nem 

szólnak, hogy a gyermek nem megy az óvodába. Ez főként pont olyan gyermekek esetében 

fordul elő, akik az ingyenes étkeztetésben részesülnek. Ezt pedig minden szülőtől kérik, a 

szülői értekezleten is hangsúlyozzák, mégis számos esetben fordul elő a hiányzások 

lejelentésének mellőzése. Ezen pedig nagyon sokat lehetne spórolni.  

 

 

--------- 

 

 

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési terv előkészületeiről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

 

__________________________ 

 

 

9. Előterjesztés a fogorvosi és a háziorvosi rendelőben elvégzendő 

karbantartási munkákról  
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2010. december 31. napjával dr. 

Hatvai Ágnes vállalkozó fogorvosnőtől az önkormányzat átvette a fogorvosi feladat ellátást. 

Ebből kifolyólag az ÁNTSZ-től meg kellett kérni a működési engedélyt. Az ÁNTSZ helyszíni 

ellenőrzést tartott a fogorvosi rendelőben, ahol megállapítást nyert, hogy a Petőfi utcai orvosi 

rendelők közös vizesblokkja oly mértékben elavul, hogy annak karbantartását már nem lehet 

elodázni. Az Önkormányzati Kft felmérte a vizesblokk helyzetét, és az előterjesztésben 

szereplő díjkalkulációt adta az önkormányzatnak a karbantartási munkálatok elvégzésére. 

Első ránézésre igen nagy összeg, ami főként a munkadíj esetében tűnik irreálisnak, mindazon 

által tekintettel arra, hogy a jelenlegi vizesblokknál lévő berendezések és falbontások esetében 

nem lehet előre kiszámolni, hogy azok milyen plusz költségekkel fognak járni, ezért 

valamilyen szinten rászámolással került összeállításra az árajánlat. 

Elmondja, hogy mivel nem új beruházásról, hanem az orvosi rendelő karbantartási 

munkálatairól van szó, ezért az OEP általi finanszírozás egy részéből fedezni lehet a 

kiadásokat. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szűkös anyagi helyzete ellenére fogadja el a 

díjkalkulációt. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 
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H o z z á s z ó l á s :  

 

 

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

Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek a Petőfi utcai orvosi 

rendelők vizesblokk karbantartási munkáinak elvégzését az előterjesztésben szereplő 

díjkalkuláció alapján. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

10/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Petőfi utcai orvosi rendelők vizesblokk felújításáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben szereplő díjkalkuláció 

alapján szükségesnek tartja a Petőfi utcai orvosi rendelők 

karbantartási munkáinak elvégzését. 

 

A munkálatok elvégzéséhez szükséges kiadásokat az 

önkormányzat a 2011. évi költségvetésében biztosítani 

fogja. 

 

__________________________ 

 

 

10. Dr. Endrész Ákos fogorvos (Kiskunhalas, Stefanek Ernő u. 7.) 

önkormányzati szolgálati lakás iránti kérelme 
      

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy dr. Endrész Ákos kinevezett fogorvos 

benyújtotta szolgálati lakás iránti kérelmét a Felszabadulás u. 35. szám alatti önkormányzati 

ingatlanra. Elmondja, hogy január 15-ével a volt bérlők kiköltöztek a szolgálati lakásból, ezért 

javasolja, hogy a testület a fogorvosi feladatellátás idejére határozatlan időre adja bérbe dr. 

Endrész Ákos fogorvosnak az önkormányzati szolgálati lakást.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

11/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Dr. Endrész Ákos fogorvos részére a Felszabadulás u. 35. szám  

alatti önkormányzati szolgálati lakás  bérbeadásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonát képező 

Kisszállás, Felszabadulás u. 35. szám alatti szolgálati 

lakást Dr. Endrész Ákos fogorvos (Kiskunhalas, 

Stefanek Ernő u. 7.) részére a településen a fogorvosi 

feladat ellátás idejére, határozatlan időre bérbe adja. 

 

A bérleti díjat 2011. február 1. napjától 2011. december 

31. napjáig 13.050 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

lakásbérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

 

__________________________ 

 

 

11. Előterjesztés a Kisszállás -Újfalu lakosainak kérelméről 
        

   Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a belvíz okozta károk 

megszüntetésére és kiküszöbölésére az önkormányzat hónapok óta rengeteg időt és energiát 

fordít. Örülünk, hogy sikerült a lakóházak közeléből a belvizet elvezetni.  

Ennek ellenére az Újfaluból az önkormányzat számára igen érdekes megkeresés érkezett. 

Tény, hogy valóban fel van ázva az újfaluban lévő út, de amit a megkeresésben 

szerepeltetnek, hogy a mentő és személyautó részére járhatatlan az út, az szinte már felér egy 

rágalmazással. Amikor a megkeresés beérkezett az önkormányzathoz, még aznap az 

Alpolgármester Úrral személyesen, saját személyautóval kimentek Újfaluba és végigjárták az 

utakat. Az biztos, hogy száguldozni nem lehet a földúton, de szép lassú tempóban igenis 

járható az út.   

Az önkormányzat elkészítette azt a kimutatást és előterjesztésben a testület részére ki is adta, 

amelyben megbontásban szerepel, hogy az újfaluban élők részéről milyen nemű és mértékű 

adók folynak be. Amennyiben az önkormányzat azt várná, hogy az ott élők által befizetett 

adóból építse meg az utat, akkor arra ebben a században sem kerülne sor. Mindazonáltal az 
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önkormányzatnak folyamatosan az a célja, hogy a lehető legtöbb helyen biztosítsa a megfelelő 

közlekedéshez szükséges utat. Sajnos a belterületen is még vannak olyan utcák, amelyben a 

szilárd burkolat nincs kiépítve.  

Az önkormányzat erejéhez és lehetőségéhez mérten egyformán végzi feladatát mind 

külterületen, mind belterületen. Az újfaluban történő szilárd burkolatú út kiépítését is szem 

előtt tartja, melynek érdekében már évekkel ezelőtt elkészítette az újfaluban kiépítendő út 

építési terveit, hogy amennyiben pályázati lehetőség nyílik rá, azonnal be tudja nyújtani 

pályázatát útépítésre. Arra sajnos az önkormányzatnak nincs forrása, hogy saját erejéből, saját 

bevételeiből utakat építsen. 

 

 

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 napirendet. A bizottság véleménye, hogy az önkormányzat igenis 

mindent megtesz a lakosság biztonsága és közszolgáltatásokban való ellátása érdekében 

egyaránt mind a külterületen, mind pedig a belterületen, éppen ezért javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy utasítsa el az Újfalu lakossága által felvetett problémákat. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

12/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Újfalu lakosságának megkereséséről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Újfalu lakosságának bekötőúttal 

kapcsolatos megkeresését, mellyel kapcsolatban 

kinyilvánítja, hogy az önkormányzat kivétel nélkül eddig 

is és ezután is mindent megtesz Kisszállás lakosságának 

érdekében mind külterületen, mind belterületen egyaránt. 

 

A Képviselő-testület az újfaluban kiépítendő bekötőút 

építési terveit elkészítette és pályázati lehetőség esetén az 

útépítésre pályázatát be kívánja nyújtani. 

 

__________________________ 
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12. Kisszállási Földtulajdonosok Vadászati Közösségének önkormányzati 

tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletével kapcsolatos 

kérelme 
 

          Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Vadászati Közösség részéről 

érkezett megkeresésre az önkormányzat kigyűjtötte a rendelkezésére álló adatokat.  

Elmondja, hogy az önkormányzat a 114/2005.(VI.09.) ÖK számú határozatában átminősítette 

a Kisszállás, Felszabadulás u. 16. szám alatti lakást nem lakás céljára történő hasznosításra, 

hogy a település központjába ne szociális bérlakásként funkcionáljon épület, hanem 

valamilyen közcélt szolgáljon, vagy a későbbiekben létrehozandó faluházként kerüljön 

működtetésre.  

Amikor megalakult a Kisszállási Földtulajdonosok Vadászati Közössége és kérte az épület 

bérletét, az önkormányzat szívesen adta számukra bérbe, hiszen közösségi célra vették 

igénybe. Az önkormányzat a közösséget még abban is támogatta, hogy az ingatlant bérleti díj 

nélkül adta használatba egészen 2009. december 31. napjáig. Sajnos az önkormányzat az 

utóbbi években igen nehéz pénzügyi gondokkal küzd, ezért a bérlemény után 2010. január 1-

től, december 31-ig, majd 2011. január 1-től december 31-ig bérleti díj térítési kötelezettséget 

írt elő a bérlő részére. Hangsúlyozni kívánja, hogy a bérleti díj a szociális bérlakás mértékével 

azonos összegben került meghatározásra, amit az épület nagyságát és települési viszonylatban 

lévő elhelyezkedését is figyelembe véve igen szerény és messze alulmarad ahhoz, mint 

amelyet a vállalkozási célra bérbe adott épületek esetében határoz meg bérleti díjként az 

önkormányzat.  

Összességében az a meglátása és véleménye, hogy a bérleti díj emeléstől az önkormányzat ne 

tekintsen el, de ahhoz, hogy az önkormányzat és a Vadászati Közösség között a viszony ne 

mérgesedjen el, javasolja, hogy egy egyeztető tárgyalásra kerüljön sor az önkormányzat és a 

bérlő vezetősége között. 

 

 

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 napirendet és a Polgármester Úr véleményével egyetértve javasolja, 

hogy az önkormányzat a 277/2010.(XII.16.) ÖK számú határozatában megállapított bérleti 

díjat a továbbiakban is tartsa fent.  

 

 

Dr. Muskó Zsolt: Elmondja, hogy a bérlő a megkeresésében szépen felsorolta, hogy milyen 

felújításokat, milyen költségeket fordított a bérleti jogviszonya alatt az épületre, de tudomása 

szerint egyrészről a bérlő kötelessége a bérlemény folyamatos karbantartása és 

állagmegóvása. Másrészről pedig figyelembe véve, hogy az önkormányzat úgymond igen 

szerényen határozta meg az épület bérleti díját, továbbá az, hogy a kezdeti években még 

bérleti díjat sem számolt fel a használatért, úgy gondolja, hogy a kérelemben foglaltaknak 
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nincs helye. Egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a továbbiakban is tartsa fent az előző 

évhez képest bérleti díj emelését. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

13/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállási Földtulajdonosok Vadászati Közösségének  

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti ügye 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kisszállási Földtulajdonosok Vadászati 

Közössége általi önkormányzati tulajdonú Kisszállás, 

Felszabadulás u. 16. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérletével kapcsolatos megkeresést. 

 

A Képviselő-testület megvizsgálva a megkeresést a 

továbbiakban is fenntartja a 277/2010.(XII.16.) ÖK 

számú határozatában megállapított bérleti díj összegét. 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és a bérlő érdekeit 

egyaránt figyelembe véve megbízza a Polgármestert, 

hogy a bérlővel személyes tárgyalás keretében folytasson 

le egyeztető megbeszélést a két fél közötti jó kapcsolat 

további fenntartása érdekében. 

 

__________________________ 

 

 

13. Kisszállási Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának kérelme 
         

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kisszállás Községi Sportegyesület 

Kézilabda Szakosztálya írásban nyújtotta be kérelmét, amelyben a szakosztály részére havi 12 

órában, plusz a fűtési szezon idejére eső két mérkőzésük lebonyolításának helyszínéül kérik 

az önkormányzatot, hogy a sportcsarnokot bocsássa rendelkezésükre. Tisztában vannak az 

önkormányzat döntésével, hogy a fűtési idény alatt a sportcsarnokban fűtés és vízellátás nem 

működik, ezért kimondottan csak a helyiséget kérték minimális világítás igénybevételével. 

Az ülés megkezdése előtt az egyesület Labdarúgó Szakosztálya részéről Csont László edző 

telefonon keresett meg és kérte, hogy az önkormányzat a sportpálya melletti öltözőt minimális 

fűtés és világítás biztosításával a hétvégén megrendezésre kerülő edzőmeccsek idejére 
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szíveskedjék a szakosztály rendelkezésére bocsátani. Indoklásként előadta, hogy tisztában van 

a sportlétesítmények téli időszakban történő zárva tartásával és nem is fordult volna az 

önkormányzathoz, de sajnos a két vidéki csapat, akikkel az edzőmérkőzéseket leszervezték, 

mindkét településen a futballpálya a belvíz miatt megközelíthetetlen. Nem maradt már 

választás, mint hogy az előre már megtervezett mérkőzéseket Kisszálláson kell megrendezni. 

Ehhez kéri az önkormányzat megértését és az öltöző helyiség biztosítását. 

Elmondja, nagyon sajnálja, hogy az önkormányzatnak immár második évben kellett azt a 

szomorú helyzetet bevezetnie, hogy a sportlétesítmények fűtési időszakban történő zárva 

tartását rendelje el. Egy település életében a sport nagyon fontos, de sajnos az állam részéről 

ezen feladatok ellátáshoz, tekintettel arra, hogy az önkormányzati törvény mint nem kötelező 

feladatot tartja számon, ezért ahhoz támogatást nem biztosít. Az önkormányzat egyre 

nehezebb pénzügyi helyzetében ezért úgy határozott, hogy inkább a sportlétesítményeit tartja 

zárva a téli időszakban, csakhogy az oktatási, nevelési intézményeit fenn tudja tartani. Most 

éleződik ki igazán, hogy milyen nagy szükség is van a sportra, a mozgásra, és hiába van rá 

igény, ha az önkormányzat még a minimális feltételeket sem képes biztosítani a lakosság 

részére. Tisztában van azzal, hogy az önkormányzatnak minden kiadást vissza kell fognia, és 

azt is tudja, hogy a sportlétesítmények zárva tartásáról már határozott a testület, mégis azt kéri 

a Képviselő-testülettől, hogy a két kérelmet külön-külön súlyuknál fogva mérlegelje testület, 

és úgy hozza meg döntését. Elmondja azt is, hogy mindkét kérelem esetében tájékoztatta a 

szakosztályok képviselőit, hogy a döntés a testület kezében van. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Benedek János: Valóban nagyon nehéz helyzetbe került az önkormányzat azzal, hogy a 

sportlétesítményeinek a téli időszakban történő zárva tartása mellett most arról kell 

határoznia, hogy fenntartsa-e korábbi döntését, vagy a kérelmekben ismertetett esetekben 

mégis engedélyezze azok használatát. Elmondja, ő is mint a sportot szerető és támogató 

ember, megérti a szakosztályok kérelmét és szívesen engedélyezné is a sportlétesítmények 

használatát e pár alkalomra, mindazonáltal joggal felvetődik a kérdés, hogy ha most a testület 

engedélyez, akkor a későbbiekben ebből rendszert fognak csinálni a kérelmezők. A tavaszi 

idény még csak ezután fog kezdődni, ezért joggal várható, hogy legközelebb is hasonló 

helyzetbe kerül az önkormányzat, és kérelemmel fordulnak a szakosztályok a testülethez. 

Mindazonáltal teljesen megérti a sportolókat, hiszen ők maguk is rengeteget áldoznak azért, 

hogy sportolhassanak. Szomorú, hogy az önkormányzatnak ilyen kis dolgokban kell 

korlátoznia a lakossági sportkedvelőket, de sajnos az önkormányzat szűkös bevételeit és az 

azzal ellentétben lévő igen magas kiadásainak biztosítását is szem előtt kell tartania. 

Álláspontja szerint, a testület mindkét szakosztály részére biztosítsa a kérelmükben kért 

sportlétesítmények használatát. 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Megérti a sportolókat és az azokat támogató személyeket is, de 

felhívja a figyelmet arra, hogy itt elsősorban az önkormányzat működésének biztosítást kell 

szem előtt tartani. Javasolja, hogy az önkormányzat a kézilabda szakosztály részére biztosítsa 

a kérelmükben megjelölteket, viszont a labdarúgó csapat részére biztosítsa a pálya 
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használatát, viszont az öltözőben a fűtés és világítás korlátozása miatt nem javasolja az öltöző 

rendelkezésre állást. 

 

 

Dr. Muskó Zsolt: Egyetért a Képviselő Asszony véleményével, szerinte is labdarúgó csapat 

részére csak a pályahasználat kerüljön engedélyezésre.  

 

 

Bunduláné Balázs Mária: Elmondja, hogy ő személyesen tudja, hogy a sportoló személyek is 

vállalnak költségeket ahhoz, hogy sportolhassanak, ezért támogatja mindkét szakosztály 

részére a sportlétesítmények bérbeadását. Megjegyzi továbbá, hogy a testületnek azt is 

figyelembe kell vennie, hogy nemcsak a helyi csapatokról van most szó, hanem a vidékről 

érkező csapatokról is, és azoknak bizony kellene az öltöző használatot biztosítani. A 

mérkőzés után a hidegben nem mehetnek haza a vizes, izzadt mezekben, ruhákban. 

 

 

Botka Sándor: Nehéz szívvel, de meg kell hoznia az önkormányzatnak azt a kellemetlen 

döntést, hogy nem engedélyezi a szakosztályok kérését, hiszen ma holnap esetleg egyik 

intézmény zárva tartásáról kell majd határoznia a testületnek. Véleménye szerint a testület 

tartson ki eredeti döntése mellett és a továbbiakban is a téli időszakban tartsa zárva a 

sportlétesítményeit. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

14/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

 

Kisszállási Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának kérelme 

 

    

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a sportlétesítmények téli időszakban 

történő zárva tartása ellenére a Kisszállás Községi 

Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya kérelmének helyt 

adva engedélyezi, hogy havi 12 órában, és a két hazai 

mérkőzés idejére a sportcsarnokot a Szakosztály igénybe 

vegye. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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15/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállási Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának kérelme 

 

      

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a sportlétesítmények téli időszakban 

történő zárva tartása ellenére a Kisszállás Községi 

Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya kérelmének 

helyt adva engedélyezi, hogy a sportpálya melletti 

öltözőt minimális fűtés és világítás biztosításával 2011. 

január hó utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő 

edzőmérkőzések idejére a szakosztály igénybe vegye. 

 

__________________________ 

 

 

14. Belvíz okozta események kárenyhítésére vis maior pályázat benyújtása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a település külterületén a belvíz 

védekezés és készültség szinte folyamatos. Ahhoz, hogy az önkormányzat a felmerült 

költségeit vissza tudja igényelni, az szükséges, hogy ismételten benyújtsa vis maior pályázati 

igényét.  Egyik esetben a Kisszállás V. körzet Jenei tanya környéke, valamint a Papp Lajos 

tanya védelmének költségeire, továbbá az Újfaluhoz vezető ideiglenes út és a Kápolnai út 

vízátfolyásának költségeire, másik esetben a Stranszki tanya előtti útról levezett belvíz 

költségeire javasolja a vis maior pályázat benyújtását. 

 

 

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 napirendet és a Polgármester Úr javaslatával megegyezően javasolja 

a Képviselő-testületnek, hogy a belvíz okozta károk megtérülésére nyújtsa be vis maior 

pályázatát. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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16/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás külterületén belvíz okozta vis maior 

események kárenyhítésére pályázat benyújtásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz 

vis maior események kárenyhítésére.  

 

A 2011. január 21-én kezdődő védekezés, és a majdani 

helyreállítás előzetesen becsült költség-igénye 505.000 

Ft-ot tesz ki, melyhez 90 %-os támogatást igénylünk, 

vállalt önrész 10 %. Erre a célra költségvetésünkben nem 

volt elkülönített fedezet, így az önkormányzat saját 

erejéből a vis maior helyzetet nem tudja megoldani. 

 

A védekezés költségei túlnyomórészt vízelvezető árkok 

ásásából adódnak. Pályázat benyújtási határideje a II. 

fokú belvízvédelmi készültség bejelentésétől (2011. 

január 27.) számított 22 munkanap.  

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

17/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás V. körzetében belvíz okozta vis maior 

események kárenyhítésére pályázat benyújtásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz 

vis maior események kárenyhítésére.  

 

A 2011. január 5-i védekezés, és a helyreállítás 

előzetesen becsült költség-igénye 80.000 Ft-ot tesz ki, 

melyhez 90 %-os támogatást igénylünk, vállalt önrész 10 

%. Erre a célra költségvetésünkben nem volt elkülönített 

fedezet, így az önkormányzat saját erejéből a vis maior 

helyzetet nem tudja megoldani. 

 

A védekezés költségei túlnyomórészt vízelvezető árkok 

ásásából adódnak. Pályázat benyújtási határideje a II. 

fokú belvízvédelmi készültség bejelentésétől (2011. jan. 

13.) számított 22 munkanap.  

 

__________________________ 
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15. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt 

eseményekről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)   

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

18/2011.(I.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglalt 

254/2010.(XII.16.) ÖK, 259/2010.(XII.16.) ÖK, 

260/2010.(XII.16.) ÖK és a 4/2011.(I.04.) ÖK számú 

lejárt határidejű önkormányzati határozatokról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

 

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

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előzetes információk szerint az 

iskolatető épületének felújítása támogatás kifizetési kérelmét a tervezett januári időszakban 

sajnos az önkormányzat nem tudja benyújtani. Ez rajtunk kívülálló okok miatt fog 

bekövetkezni, mivel ugyanaz a probléma állt elő, mint a templom felújítás elszámolása 

esetében, ugyanis a támogató határozat mellékletében felsorolt munkanemenkénti összegek és 

a kivitelezés során elvégzett munkanemek összege egyáltalán nincsenek összhangban. A 

kivitelező nem tud részünkre olyan számlarészletezőt kiállítani – ami kifizetési kérelem 

benyújtásához szükséges lenne – amely alapján a határozatban megjelölt támogatási összegre 

az önkormányzat igényt tarthatna.  

Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy Dr. Hatvani Ágnes fogorvosnő felkínálta az 

önkormányzatnak a fogászati széket megvásárlásra. Az önkormányzat értékbecslő javaslata 

alapján 700.000 Ft + Áfa értékben meg kívánja vásárolni a  széket, tekintettel arra, hogy a 

fogorvosi feladatellátás önkormányzati kötelező feladat és az újonnan február 1-től kinevezett 

fogorvos a feladatellátást nem vállalkozásban fogja ellátni, ezért a minimális felszereléseket 

és működési költségeket az önkormányzatnak kell biztosítania. A következő ülésre a testület 

elé kívánja terjeszteni a fogászati szék megvásárlásáról szóló adásvételi szerződés tervezetét. 

 

__________________________ 
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16. Képviselői kérdések, hozzászólások 
 

 

Benedek János: Ismételten jelzi, hogy a Csap utca végén a beszakadt aszfalt még mindig nem 

került betemetésre, viszont nagyon balesetveszélyes. 

 

 

Baumgartner József: Jelzi, hogy alkalom adtán az iskola előtt lévő I. világháborús síremlék 

templomkertbe történő áthelyezését követően felverésre került betontörmeléket is el kellene 

szállítani, hiszen nem valami esztétikus, továbbá a gyermekek részére balesetveszélyes is. 

 

 

Kispál István: Megköszöni Képviselőtársai bejelentését és ígéri, hogy az útjavítással 

kapcsolatban az Önkormányzati Kft karbantartó részlegénél jelezni fogja a problémát. Az 

iskola előtt felverésre került betontörmelék pedig még azért nem került elszállításra, mivel az 

iskola parkolója a tél végével kiépítésre kerül, és annak alapjába fog elhelyezésre kerülni a 

betontörmelék. Az önkormányzat nem akarta, hogy egyszer elszállítsa, majd pár hét múlva 

visszaszállítsa a törmeléket. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19 órakor berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 

 


