JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 17-i
soros ülésén.

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

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.

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

JAVASLAT

1.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző

2.) Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
irányelveinek meghatározása

2011.

évi

Vagyongazdálkodási

Előadó: Kispál István polgármester

3.) A 2011. évi költségvetési tervet megalapozó határozatok és önkormányzati rendeletek
elfogadása
a) Előterjesztés a szociális intézményi térítési díjak módosítására
b) Előterjesztés a nappali szociális intézményi ellátás megszüntetéséről
c) Javaslat a gyermekvédelmi tárgyú helyi rendelet módosítására
d) Közfoglalkoztatás együttműködési megállapodásainak jóváhagyásáról
e) Előterjesztés a köztisztviselői cafetéria-juttatás finanszírozhatatlanságáról
f) Előterjesztés az önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak
munkaruha juttatásainak 2011. évi elhalasztásáról
Előadó: Kispál István polgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző

4.) Előterjesztés az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének
tartalmi követelményeiről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző

5.) Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének elfogadása, az erről szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Kispál István polgármester

6.) Előterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeret felvételének megújítására
Előadó: Kispál István polgármester
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7.) Beszámoló a Községi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi
munkájáról
Előadó: Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető

8.) Előterjesztés a fogászati kezelőegység adásvételi szerződésének jóváhagyására
Előadó: Kispál István polgármester

9.) Előterjesztés a hivatali munkaidőn ill. a hivatali helyiségen kívül történő
házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb családi események
engedélyezésének szabályairól és díjairól
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző

10.)
Előterjesztés
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról
Előadó: Kispál István polgármester

11.)

Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester

12.)
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt
eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

13.)

Képviselői kérdések, hozzászólások

____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, az önkormányzat komoly pénzügyi
nehézségeinek enyhítése érdekében felvetődött, hogy takarékossági szempontból a
polgármesteri hivatal pénteki napokon zárva lenne. Ez viszont nem kivitelezhető, mivel az
ügyfelek érdekeit sértené. Miután a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkaideje 2011.
március 1-től kezdődően napi 8 óráról 7 órára csökken, ezért mind a munkaidőt, mind pedig
az ügyfélfogadási időt meg kell változtatni.
Tájékoztatásul elmondja még, hogy a dolgozók éves szabadságainak kiadása érdekében a
hivatalban pénteken és hétfői napokon a helyettesítő párok kialakításával felváltva fognak a
dolgozók szabadságra menni. A munkakörök felülvizsgálata is folyamatban van, hiszen egyes
dolgozók leterheltsége már a maximumon felül van, mely a 7 órás munkaidőre történő
csökkenéssel még jobban kiéleződik, ezért munkakör átcsoportosításokra a közeljövőben
mielőbb sort kell keríteni. Megjegyzi, hogy az ügyfelek szempontjából sem a dolgozók
részére kiadandó szabadságok, sem pedig a munkakör átcsoportosítások nem fognak
nehézségeket okozni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyrendje a mellékletben
foglaltak alapján kerüljön módosításra.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
20/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét az
alábbiak szerint módosítja:
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„A hivatal munkarendje
Hétfőtől – csütörtökig:

7,30 - 15 óráig

Pénteken:

7,30 - 12,30 óráig.

( ebédszünet 30 perc )

A hivatal ügyfélfogadási rendje
Tisztségviselők:

- Polgármester:
kedd
- Címzetes Főjegyző: kedd

Polgármesteri Hivatal dolgozói:

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

13 -15 óráig
8-12 óráig.
ügyfélfogadás nincs
8 - 12 óráig
8 - 12 óráig és 13-15 -ig
ügyfélfogadás nincs
8 - 12 óráig”

__________________________

2. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi Vagyongazdálkodási
irányelveinek meghatározása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy előző évekhez képest a 2011. évi
önkormányzati vagyongazdálkodási irányelvek meghatározása igen szűkösre, szinte a
minimális feladatok ellátására korlátozódott csak. Sajnos az egyre nehezebb pénzügyi
helyzetnek köszönhetően az önkormányzat már csak a halaszthatatlan karbantartási
munkálatokat tudja felvállalni az önkormányzati intézmények esetében. A közterületek, utak
és temető fenntartásánál viszont már az is gondot fog jelenteni, hogy lesz-e fedezet az
üzemanyag költségekre.
Javasolja, hogy a vagyongazdálkodási irányelv az előterjesztésben foglaltak szerint kerüljön
meghatározásra azzal a kiegészítéssel, hogy a III. Forgalomképes vagyon hasznosításának
célkitűzéseinél 3.) pontként kerüljön megfogalmazásra, hogy a ”3.) Külterületi utak – A
külterületi utak rendbetétele, különös tekintettel a lakott tanyás területeken a tanyavédelmi
program keretében kiírásra kerülő pályázatok megvalósításával.”
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak alapján, valamint a Polgármester Úr
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által tett kiegészítéssel együtt javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2011. évi
vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározását.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
21/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Községi Önkormányzat 2011. évi
Vagyongazdálkodási Irányelveinek meghatározása
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbiak szerint határozza meg a
Községi Önkormányzat 2011. évi Vagyongazdálkodási
Irányelveit:
2011. évi
Vagyongazdálkodási Irányelvek
I. Forgalomképtelen vagyon hasznosításának, kezelésének fő céljai
1./ Közterületek, közparkok, középületek:
a) A közterületek, parkok gondozása során elsődlegesen a 2011. évi
költségvetésben meghatározott takarékossági szemléletnek kell érvényesülnie,
mindamellett nagy gondot kell fordítani közterületek, közparkok gondozására,
tisztántartására, faállományának pótlására.
b) Az önkormányzat tulajdonában lévő („leiskolázott”) facsemetékből meg kell
kezdeni a széles utcák és a Kápolnai bekötőút fásítását.
2./ Közutak, közárkok
a) Az elkészült terv felhasználásával – amennyiben pályázati lehetőség adódik –
egyedül az újfalui bekötőút szilárd burkolattal történő ellátását
kezdeményezzük.
b) Aszfaltozott utak állapotának megőrzése érdekében gondoskodni kell a
szükséges padkázási munkálatok elvégzéséről – különös tekintettel a Kápolnai
úton –, az árkok csatornák kitisztításáról, melybe a lakosságot is be kell vonni.
3./ Temetők:
Gondoskodni kell:
- a külterületi temetők rendbetételének folytatásáról,
- a temetőtervnek megfelelően urnafal kialakításáról a temető üzemeltetőjének
beruházásával.
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II. Korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosítása, kezelése
Az önkormányzati intézmények épületein – kivéve a fogorvosi és háziorvosi
rendelőt - csak a halaszthatatlan karbantartási munkákat lehet elvégezni.
III. Forgalomképes vagyon hasznosításának célkitűzései
1.) Belterületi ingatlanok:
A beépítetlen építési telkeket és a beépítetlen belterületi földterületeket
haszonbérbeadás útján kell hasznosítani. A PTT Bizottság a bérbe adott földek
megművelését szúrópróbaszerűen ellenőrizze.
2.) Külterületi ingatlanok
a) A mezőgazdasági célra hasznosítható területeket bérbeadás útján kell
hasznosítani.
b) A távol eső, kisméretű területek értékesítésével továbbra is növelni kell az
önkormányzat bevételeit.
3.) Külterületi utak
A külterületi utak rendbetétele, különös tekintettel a lakott tanyás területeken a
tanyavédelmi program keretében kiírásra kerülő pályázatok megvalósításával.
A Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltak folyamatos végrehajtása érdekében a
Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a végrehajtásért felelősök tájékoztassák a
testületet a végrehajtásról.
__________________________

3. A 2011. évi költségvetési tervet megalapozó határozatok és önkormányzati
rendeletek elfogadása
a. Előterjesztés a szociális intézményi térítési díjak módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szociális törvény változása
miatt az önkormányzat feladatellátásban lévő szociális étkeztetés intézményi térítési díját
szükséges módosítani. Elmondja, az előterjesztésben részletesen ismertetésre került, hogy a
szociális étkeztetés intézményi díját milyen módon kell kiszámítani, továbbá, hogy a törvény
módosítása következtében az intézményi térítési díj meghatározásánál milyen
jövedelemhatárokat lehet és kell figyelembe venni. Ennek megfelelően az elmúlt évi mérleg
adatok, valamint a befizetett térítési díjak függvényében kell meghatározni a szociális
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étkeztetés térítési díját, mely nem lehet nyereséges. Javasolja, hogy a Képviselő-testület egy
minimális nyersanyag norma emelés figyelembe vételével 297 Ft + Áfa összegben határozza
meg a szociális étkeztetés intézményi térítési díját, míg az étel házhoz szállításának díja
változatlanul maradjon 80 Ft/kiszállítási hely összegben meghatározva.
Tájékoztatásul elmondja még előzetes felméréseket végeztek, melyből megállapítható, hogy
várhatóan 22 fő olyan személy van, akinek az új jövedelemszámítások szerint a havi
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át, azaz a 85.500 Ft-ot
meghaladja. Az ő esetükben az étkeztetés 486 Ft/adag áron kerülhet biztosításra, amely
összeg az önkormányzati kft bevételét fogja növelni. Megjegyzi továbbá, hogy a szociális
étkeztetésben résztvevők száma a nappali ellátó intézmény március 1-i bezárását követően is
változni fog, de egyelőre még nem tudni, hogy azok közül kik fogják igénybe venni az
étkeztetés lehetőségét.
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bentlakásos szociális intézmény
esetében az intézményi térítési díjakat legkésőbb minden év április 1-éig kell megállapítania a
működtetőnek. A kisszállási szociális otthon működtetését a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás a Szociális Szolgáltató Központ keretén belül látja el, ezért a kistérségi társulás
jogosult megállapítani az intézményi térítési díjak mértékét.
Elmondja, már a költségvetési tervezésekor felkérték a szociális intézmény részlegvezetőjét,
hogy végezze el a bentlakásos szociális otthon önköltség és intézményi díj számítást, melyet
előterjesztésként a testület részére meg is küldött. A jelenlegi 66.000 Ft/fő/hó összegben
meghatározott bentlakásos szociális intézményi térítési díjat felülvizsgálva olyan elfogadható
és közel 10 %-os emelésnek megfelelő térítési díjat javasolnak meghatározni, amely a
bentlakók részéről még megfizethető.
Javasolja, a Képviselő-testület kezdeményezze a kistérségi társulásnál, hogy a kisszállási
bentlakásos szociális otthon havi intézményi térítési díja 72.000 Ft/fő összegben kerüljön
meghatározásra, továbbá, hogy az új térítési díj már április 1. napjától kerüljön bevezetésre.
Elmondja, hogy erre azért van szükség, mivel az önkormányzat igen nehéz pénzügyi
helyzetben van, és amennyiben az emelt összegű intézményi térítési díj már április 1. napjától
bevezetésre kerülne, akkor az önkormányzatnak lényegesen kevesebb összegű hozzájárulást
kellene megfizetnie a kistérség felé.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális
étkeztetés intézményi térítési díja 297 Ft/adag + Áfa összegben kerüljön meghatározásra. A
bizottság javasolja továbbá, hogy az önkormányzat kezdeményezze a kistérségi társulásnál a
kisszállási bentlakásos szociális intézmény havi térítési díjának 72.000 Ft/fő összegben
történő megállapítását, melynek bevezetése már 2011. április 1. napjától lépjen is hatályba.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, a Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta a napirendet
és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a szociális
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étkeztetés intézményi térítési díja 297 Ft/adag + Áfa összegben kerüljön meghatározásra,
továbbá az önkormányzat kezdeményezze a kistérségi társulásnál, hogy a kisszállási
bentlakásos szociális intézmény havi térítési díjának 72.000 Ft/fő összegben történő
megállapítását, melynek bevezetése már 2011. április 1. napjától lépjen is hatályba.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás község Önkormányzat
Képviselő-testülete
3/2011.(II.17.)
RENDELETE
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
19/2007.(XII.20.) 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 (a továbbiakban Szt.) 1. §.
(2) bekezdés, 60. §. (3) – (4) bekezdés, a 92. §-ban és a 29/1993.(II.17.) Kormány rendelet 2.
§. (1) bekezdésében és a 3. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselőtestület Humánpolitikai Bizottsága, és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottsága véleményének kikérésével a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 19/2007.(XII.20.) számú rendeletét az
alábbiak szerint módosítja.
1. §.
A R. 5. §. (2) bekezdése az alábbi e.) ponttal egészül ki:
„e) a szolgáltatást igénybevevő személy, akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.”
2. §.
A R. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai
(1) Az étkeztetés intézményi térítési díja:
(2) Az étel házhozszállítási díja

297 Ft/adag
80 Ft/kiszállítási hely
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(3) A nappali ellátást nyújtó intézmény intézményi térítési díja
(étkeztetés nélkül)
(4) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
- jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg:
- jövedelem a nyugdíjminimum 150-át meghaladja:
(5) A bentlakásos szociális intézmény (szociális otthon)
intézményi térítési díja
- napi:
- havi:
(6) Támogató szolgálat intézményi térítési díja:
- szociálisan rászorult
- szociálisan nem rászorult
* személyi segítés:
* szállítás:

0 Ft/nap

0 Ft/óra
0 Ft/óra

2.200 Ft/fő
66.000 Ft/fő
0 Ft
200 Ft/óra
30 Ft/km”

3. §.
E rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
22/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Bentlakásos szociális intézmény
intézményi térítési díj meghatározásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és kezdeményezi, hogy a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
fenntartásában lévő szociális intézmények 2011. évi
intézményi térítési díját a Társulási Tanács társulási
megállapodásában
meghatározott
önkormányzat
képviselő-testülete olyan időpontban határozza meg,
hogy az 2011. április 1-től kezdődően hatályba
léphessen.
-----------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
23/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Bentlakásos szociális intézmény
2011. évi intézményi térítési díjára javaslat
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
javasolja, hogy a HTKT Szociális Szolgáltató Központ
kisszállási bentlakásos szociális intézmény intézményi
térítési díja 2011. április 1-től kezdődően 72.000
Ft/hó/fő, napi 2.400 Ft/nap/fő összegben kerüljön
meghatározásra.
----------------

b. Előterjesztés a nappali szociális intézményi ellátás megszüntetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nappali
szociális intézményi ellátás április 1. napjától kerüljön megszüntetésre.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, a Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta a napirendet
és fájó szívvel, de egyetért és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nappali szociális
intézményi ellátás április 1. napjától kerüljön megszüntetésre.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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24/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Nappali szociális intézményi ellátás megszüntetéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 86. §. (2) bekezdés b.) pontjában
foglaltak figyelembe vételével 2011. március 31.
napjával kezdeményezi a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsánál a Szociális Szolgáltató
Központ keretében működő nappali ellátás (1993. évi III.
tv. 65/F. §.) kisszállási telephelyének megszüntetését.
Megbízza a polgármestert, hogy a nappali ellátás
megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: polgármester

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

c. Javaslat a gyermekvédelmi tárgyú helyi rendelet módosítására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai is
felülvizsgálatra kerültek. A gyermekek védelméről szóló törvény alapján a
gyermekétkeztetési térítési díjak kiszámításánál csak a nyersanyagnorma költségeket lehet
figyelembe venni, ellentétben az egyéb szociális térítési díjakhoz, akol a felmerülő rezsi
költséget is figyelembe lehet venni a térítési díj meghatározásánál.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület egy minimális emelés figyelembe vételével az
előterjesztésben foglaltak szerint március 1. napjától módosítsa a helyi rendeletét a
gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjára vonatkozóan.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben szereplő rendel módosítás jóváhagyását.
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Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendet
és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési
díja a mellékletben foglaltak szerint kerüljön megállapításra.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
4/2011.(II.17.)
RENDELETE
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többszörösen módosított
13/2003.(IX.01.) rendeletének módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (1)-(2)
bekezdésében és a 29. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület
Humánpolitikai Bizottsága, és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottsága véleményének kikérésével a többszörösen módosított 13/2003.(IX.1.) rendeletét az
alábbiak szerint módosítja.
1. §.
A R. II. fejezet 11. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.”
2. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2011. március 1-én lép hatályba.
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1. számú melléklet
A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja:

a) óvodai napközis étkezés
b) óvodai tízórai
c) általános iskolai napközis étkeztetés
d) iskolai tízórai
e) iskolai ebéd

288 Ft/nap/fő
74 Ft/nap/fő
322 Ft/nap/fő
74 Ft/nap/fő
164 Ft/nap/fő.”

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

d. Közfoglalkoztatás együttműködési megállapodásainak jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a közfoglalkoztatási megállapodások megkötésére
azért van szükség, mert a munkáltató maga az önkormányzat ugyan, de a tényleges
munkavégzés helye az önkormányzati intézményekben történik, mint a konyán, a nappali
intézményben, vagy a szociális otthonban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
mellékletben szereplő közfoglalkoztatásról szóló együttműködési megállapodások kerüljenek
jóváhagyásra.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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25/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft-vel kötendő
közfoglalkoztatás megállapodásának jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a Kisszállás Önkormányzati Kft (6421
Kisszállás,
Felszabadulás
u.
28.)-vel
a
közfoglalkoztatásról szóló megállapodást.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
megállapodást írja alá.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
26/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

H.T.K.T. Szociális Szolgáltató Központtal kötendő
közfoglalkoztatás megállapodásának jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl
u. 5-7.)-tal a közfoglalkoztatásról szóló megállapodást.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
megállapodást írja alá.
----------------

e. Előterjesztés a köztisztviselői cafetéria-juttatás finanszírozhatatlanságáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők
részére az 1992. évi XIII. törvény alapján a cafetéria juttatás biztosítása kötelező. Ez a juttatás
az önkormányzat 2011. évi költségvetésében 2,5 millió Ft-os kiadást jelentene. Tekintettel
arra, hogy az önkormányzat az utóbbi években egyre nagyobb működési hitel felvállalásával
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tudja csak intézményei fenntartását biztosítani, ezért a 2011. évi költségvetési tervben nem
került betervezésre a köztisztviselők cafetéria juttatása. Bár igaz, hogy az önkormányzat ezzel
törvénysértést követ el, mert a törvény előírja, hogy kötelező, ugyanakkor az állami
költségvetés forrást nem biztosít rá, ezért az önkormányzat a meglévő magas működési hiánya
mellett ezt a plusz kiadást már nem tudja saját költségvetéséből biztosítani.
Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő határozat kerüljön elfogadásra.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem örömmel, de elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a mellékletben szereplő köztisztviselők cafetéria juttatásáról szóló
határozati javaslatot.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
27/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Köztisztviselői cafetéria-juttatásokról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete –
elismerve, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak szerint a
Polgármesteri Hivatal dolgozóit éves szinten legalább a
köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő
cafetéria juttatás illetné meg – a 2011. évi költségvetési
terve eredeti előirányzatában annak fedezetét nem tudja
biztosítani.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a költségvetési rendelet
év közbeni felülvizsgálata során a cafetéria-juttatások
bevételi előirányzatának megteremtését is vizsgálják
meg.
Határidő: folyamatos és 2011. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

----------------
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f. Előterjesztés az önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak
munkaruha juttatásainak 2011. évi elhalasztásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a köztisztviselők cafetéria juttatásához
hasonlóan az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében azt sem tudja felvállalni, hogy az
önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére a munkaruha juttatást
biztosítsa. Éves szinten ez a juttatás 783.000 Ft, de mivel a 2011. évi költségvetés
tervezésekor mindennemű kiadás lefaragásra kerül, így a munkaruha juttatást sem képes
biztosítani az önkormányzat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
mellékletben szereplő közalkalmazottak munkaruha juttatásáról szóló határozatot fogadja el.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
28/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Közalkalmazottak munkaruha juttatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzati intézményekben
dolgozó közalkalmazottak 2011. évre vonatkozó
munkaruha juttatásairól szóló előterjesztést. A
Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
költségvetési tervében eredeti előirányzatként – a
meglévő működési hiány miatt – nem tudja szerepeltetni
a kiadást.
A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy a
költségvetési terv évközi módosítása során folyamatosan
vizsgálják, hogy a juttatás költségének fedezete
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megteremthető-e. Amennyiben erre az év közben nincs
lehetőség, úgy a 2011. évi munkaruha juttatást
legkésőbb 2012. február 28-ig biztosítani kell a
közalkalmazottak részére.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: polgármester, intézményvezetők, jegyző

__________________________

4. Előterjesztés az önkormányzat költségvetése és zárszámadása
mérlegrendszerének
tartalmi
követelményeiről
szóló
rendelet
megalkotásáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr: Kiegészítésként elmondja, az államháztartásáról szóló 1992. évi törvény
előírja, hogy az önkormányzatok az éves költségvetési rendeletük megalkotásánál, valamint
az előző évi költségvetés zárszámadásának mérlegrendszeréről szóló helyi rendeletnek milyen
tartalmi követelményeket kell tartalmaznia. Megjegyzi, hogy Kisszállás Község
Önkormányzatának rendeletei jóval több mellékletet tartalmaznak, mint amit a jogszabályból
eredően kötelezően előírtak. Tájékoztatásul elmondja még, hogy az önkormányzat 2 évente
fog tételes leltárt készíteni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek a mellékletben
foglaltak alapján a rendelet megalkotását.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
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Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
5/2011.(II.17.) számú
RENDELETE
Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása
mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 118. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.
(1) Az önkormányzat a költségvetés előterjesztésekor, illetve zárszámadáskor a
hitelállományról az 1/a. sz. melléklet, a kölcsön visszatérülésről az 1/b. sz. melléklet
szerint ad tájékoztatást a képviselő-testület részére.
(2) Az önkormányzat a költségvetés előterjesztésekor, illetőleg zárszámadáskor az
önkormányzat összevont mérlegéről a 2/a. sz., illetve 2/b. sz. melléklet szerint ad
tájékoztatást.
(3) Az önkormányzat zárszámadáskor az önkormányzat vagyonáról a 3. sz. melléklet
szerint ad tájékoztatást a képviselő-testület részére.
(4) Az önkormányzat a költségvetés előterjesztésekor, illetőleg zárszámadáskor a több
éves kihatással járó feladatokról – szöveges indokolással együtt – a 4. sz. melléklet
szerint ad tájékoztatást a képviselő-testület részére.
(5) Az önkormányzat a költségvetés előterjesztésekor, illetőleg zárszámadáskor a
közvetett támogatásokról – szöveges indokolással együtt – az 5/a. és 5/b. sz. melléklet
szerint ad tájékoztatást a képviselő-testület részére.
2. §.
Mivel az önkormányzatnál a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint
az államháztartás szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett
változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, ezért a Képviselő-testület
hozzájárul, hogy a tételes leltározást az önkormányzat kétévente hajtsa végre. A köztes
időszakokban a folyamatosan, mennyiségben és értékben vezetett részletező nyilvántartás
alapján készített összesítő kimutatás helyettesíti a leltározást. A 2010. évről készült tételes
leltározás, ezért ez az induló év, tehát minden páros évben kell leltározni.
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3. §.
(1) E rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

__________________________

5. Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének elfogadása, az
erről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy minden bizottság részletesen megtárgyalta az
önkormányzat 2011. évi költségvetési tervét. Sajnos az önkormányzat fizetőképességének
fenntartása érdekében számos nehéz és elszomorító döntést is meg kellett hoznia a testületnek
ahhoz, hogy az önkormányzati intézmények 2011. évben is működni tudjanak, valamint, hogy
a meglévő személyi állomány körében a létszámleépítés elkerülhető lehessen. Ezt minden
dolgozó, intézményvezető és maga a testület is a „saját bőrén” érezte. Az idei évi
költségvetési terv előkészítését és folyamatos egyeztetéseket már az év elején megkezdtük,
hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési terve a megadott határidőig elkészülhessen. Az
előzetesen összeállításra került tervben a működési hitel közel 100 millió Ft-ban
fogalmazódott meg, melyet a lefaragásoknak, a mindenkori minimális működéshez szükséges
kiadások tervezésével, így a képviselői tiszteletdíjak előző évi mértékéhez képest 50 %-os
mértékben történő kifizetésével, az önkormányzati dolgozók munkaidejének és bérének
csökkenésével, a cafetéria és munkaruha juttatások felvállalásának mellőzésével, és még
sorolhatná hány megszorító intézkedés végrehajtásával a véglegesen összeállításra került
tervben sikerült 61,6 millió Ft-ra lecsökkenteni az önkormányzat 2011. évi működési hitelét.
Sajnos ennek ára van és április 1-től a nappali ellátó intézmény további fenntartását már nem
tudja az önkormányzat felvállalni. Még jó, hogy a közeljövőben kerül kihelyezésre a
településen 40 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtó készülék. Igen elszomorító, hogy az
önkormányzatok számos kötelező feladata ellenére az állami normatív hozzájárulás mennyire
elmarad a tényleges kiadásoktól. A 2010. évi normatív hozzájárulások terén közel 11 millió
Ft-tal kevesebb hozzájárulást kap az önkormányzat. Sajnos az önkormányzatnak már olyan
döntéseket is meg kell hoznia, hogy ez eddigiekben felvállalt egy-két nem kötelező feladatát a
2011. évben már nem biztosítja. Az önkormányzatok nem azért vállalják fel a nem kötelező
feladatokat, mert felelőtlenül gazdálkodnak, hanem hogy azokkal a lakosság érdekeit
szolgálják. Elszomorító, hogy a kistelepülések sorban a leépülés felé tartanak, mivel az állami
normatívák már a kötelező feladatok ellátását sem fedezik.
Az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében megemelte a magánszemélyek
kommunális adójának mértékét, és bevezetett egy új adónemet is az építményadó formájában,
viszont ezek a bevételek nem fedezik az önkormányzat működéséhez szükséges kiadásokat.
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Igen sokszor elhangzik a kormány részéről, hogy az önkormányzatok felelőtlenül és nem jól
gazdálkodnak, olyan beruházásokat vállalnak fel, amelyek meghaladják bevételi forrásaikat.
Mindenki tudja, hogy ez így nem igaz
Kisszállás önkormányzata minden évben úgy tervezi meg a fejlesztési kiadását, hogy az
arányban álljon az éves saját bevételeivel, amelyet fejlesztési célokra különít el.
Önkormányzatunk egyetlen esetben sem vállalta túl magát. Sajnos az az igazság, hogy az
önkormányzatok által megnyert pályázatok szinte minden esetben utófinanszírozásúak, és
ebből kifolyólag az önkormányzatok csak a beruházás tényleges megvalósulását követően, a
kivitelezők által átadott végszámlák és műszaki átadást követően igényelhetik a megnyert
pályázati pénzt. Addig viszont az önkormányzatoknak kell a hatalmas összegű kiadásokat
felvállalniuk, amelyet másképpen nem tudnak, mint megelőlegezési hitel igénybevételével.
Addig, amíg az önkormányzat nem kapja meg a lehívott és megnyert pályázati összeget, addig
a pénzintézet igen komoly összegű kamatot kér az önkormányzatoktól a megelőlegezési hitel
biztosítása miatt. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 10. számú mellékletében
nagyon jól és érthetően került kimutatásra, hogy mely évekre milyen mértékű hitelállománya
van az önkormányzatnak. Nyíltan kijelenti, hogy az önkormányzat idei évi költségvetésében
keletkezett tényleges működési hiány nem az ésszerűtlen gazdálkodás, hanem az állami
finanszírozás alulmaradása következménye.
Nagyon nehéz az önkormányzatok helyzete, amely nemcsak a kistelepülések esetében
mondtató el. Mindazonáltal reménykedik abban, hogy a Kormány ígéretének megfelelően
pozitív irányban változtatni fog az önkormányzatok helyzetén, hiszen egy településnek
szüksége van az önkormányzatra, az önkormányzati intézmények által nyújtott lehetőségek
igénybevételére. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a mellékletben foglaltak alapján alkossa
meg a 2011. évi költségvetési tervéről szóló rendeletét.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság is tárgyalta a
napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2011. évi
költségvetési terve az előterjesztésben foglaltak szerint kerüljön jóváhagyásra. Megjegyzi,
hogy az önkormányzat évről évre abban bízik, majd a következő évben egy kicsit jobb lesz,
de sajnos az utóbbi évek nem ezt igazolják. A 2011. évi költségvetés tervezésénél mint
bizottsági elnök jelen volt és személyesen is szembesült azzal, milyen kihívás, milyen nehéz
is egy 2600 fős település éves költségvetési tervének összeállítása úgy, hogy a felmerülő
kiadásokhoz nincs elegendő bevétel, pedig extrém elképzelések nincsenek. A település célja,
hogy a nevelő, oktató, egészségügyi intézményeit, valamint a bentlakásos szociális otthont a
minimális szinten fenn tudja tartani nemcsak 2011. évben, hanem az elkövetkezendő években
is.
A bizottság nevében köszönetét fejezi ki az önkormányzati vezetőknek a nagy munka
elvégzéséért és minden önkormányzati dolgozónak, akiket érintett a megszorítás, de mégis
vállalták, hogy az önkormányzat a jövőben is fennmaradhasson. Keresni kell annak a
lehetőségét is, hogy a művelődési ház felújítására megnyert IKSZT pályázathoz szükséges
önerő fedezetet az önkormányzat biztosítani tudja és a beruházás megvalósulhasson, hiszen a
településnek szüksége van a kulturális és művelődési intézményére, az ott dolgozóknak pedig
a munkalehetőségre.
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Sajnos sokszor a lakosság részéről is érkezik felé negatív kritika, és ilyenkor fájó, hiszen ő
tudja, hány ember fáradozik azon, hogy a lakosságnak minél több lehetőséget és szolgáltatást
tudjon biztosítani az önkormányzat.
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és az Ügyrendi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési terve az
előterjesztésben foglaltak szerint kerüljön elfogadásra.
A Bizottság nevében szintén köszönetét fejezi ki a hosszas és kemény munka eredményeként
elkészített 2011. évi költségvetési terv összeállításában résztvevőknek, továbbá azoknak a
dolgozóknak, akik felvállalták, hogy bérüket csökkentsék, viszont a munkaviszonyuk
megmaradhatott. Mint már a Polgármester Úr is ismertette, az önkormányzat eladósodása nem
a felelőtlen gazdálkodás eredménye, hiszen az önkormányzat hitelállománya szinte csak
működési hitelből adódik. A 2011. évi költségvetésről elmondható, hogy az önkormányzat
túléléséről szól.
Kispál István: Elmondja, hogy egyetért a bizottsági elnökök javaslatával és javasolja, a
Képviselő-testület együttesen fejezze ki köszönetét, elismerését. Látszik, hogy az
önkormányzaton belül megvan az összetartás, a közös kilábalás lehetőségének felismerése.
Sajnos a testületnek több nem kedvező döntést is meg kellett hoznia, és népszerűtlen is lett
egyes személyek körében, de most itt a település létének további biztosítása, a működtetés
felvállalása a cél. Szomorú, hogy ide érkeznek az önkormányzatok. Reálisan látva
elmondható, hogy az állami költségvetésben sincs pénz, így az önkormányzatok csodákra nem
várhatnak, de azért bízunk abban, hogy ennél már csak jobb jöhet, és a kormány részéről
érkezni fog segítség.
Botka Sándor: Javasolja, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadását
követően kerüljön összehívásra egy lakossági fórum és a Képviselő-testület szóban is
ismertesse, hogy hogyan is áll az önkormányzat gazdálkodása. A fórumon minden
önkormányzati dolgozó legyen jelen, hiszen a Képviselő-testület által hozott nehéz és
megszorító intézkedést felvállalták.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
6/2011.(II.17.) számú
RENDELETE
A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §. (1) bekezdésében és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, és a 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőit tömörítő MKKSz, az oktatási intézmények közalkalmazotti tanácsai
véleményének kikérésével Kisszállás Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és a fenntartásában működő valamennyi
intézményre.
A költségvetés címrendszere és fő összegei
2. §
(1)

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2011. évre a
következők szerint határozza meg:
Cím
száma

1.

(2)

Neve

Polgármesteri Hivatal

Alcím
száma

Neve

1.

Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2.
3.

Önkormányzat működése
Intézményekhez nem kapcsolódó
feladatok ellátása

4
5.
6.

Óvodai ellátás
Általános Iskolai ellátás
Művelődési Ház és Könyvtár

Kisszállás község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének

bevételi főösszegét
állapítja meg,
ezen belül:

451.766 e Ft-ban

I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek

30.448 e Ft
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2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Illetékek
2.2. Helyi adók
2.3. Átengedett központi adók
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos
bevételek

35.050 e Ft
94.608 e Ft
4.443 e Ft

II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív hozzájárulások
1.2. Központosított előirányzatok
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott,
illetve támogatott előadóművészeti
szervezetek támogatása
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások
1.5. Fejlesztési célú támogatások

89.166 e Ft

46.469 e Ft

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és
tőkebevételei
3. Pénzügyi befektetések bevételei

5.000 e Ft
2.600 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek
1. Támogatásértékű működési bevételek
- ebből TB alaptól
12.700 e Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

24.663 e Ft
57.673 e Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Költségvetési bevételek összesen:
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évek előirányzat maradványának,
pénzmaradványának igénybevétele

43 e Ft

390.163 e Ft
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1.1. Működési célra
1.2. Felhalmozási célra
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele
2.1. Működési célra
2.2. Felhalmozási célra
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele
1. Működési célú
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei
2. Felhalmozási célú
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele
1. Működési célú
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása
2. Felhalmozási célú
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása
X. Hitelek
1. Működési célú hitel felvétele
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
kiadási főösszegét
állapítja meg,

61.603 e Ft

451.766 e Ft-ban

ezen belül:
I. Személyi juttatások
II. Munkaadót terhelő járulékok
III. Dologi kiadások

109.258 e Ft
29.633 e Ft
100.446 e Ft
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IV. Támogatásértékű kiadások
1. Támogatásértékű működési kiadások
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12.703 e Ft

V. Véglegesen átadott pénzeszközök
1. Működési célra véglegesen átadott pénzeszközök 19.343 e Ft
2. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök
VI. Önkormányzatok által folyósított ellátások
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai

58.510 e Ft
350 e Ft

VIII. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások, felújítások
2. Tárgyi eszköz beszerzés

4.301 e Ft
1.261 e Ft

IX. Hitelek törlesztése
1. Mínusz pénzkészlet miatti hitel törlesztés
2. Működési célú hiteltörlesztés
3. Fejlesztési célú hitel törlesztés
4. Munkabér hitel törlesztés
5. Megelőlegezési hitel törlesztés

38.374 e Ft
11.000 e Ft
2.964 e Ft
6.000 e Ft
57.623 e Ft

(3) Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretet 47 főben, 2011.december 31én 44 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.
(4) Az önkormányzat hitelállománnyal rendelkezik.
(5) Az önkormányzatnak több éves kihatású kötelezettségvállalása és készfizető
kezességvállalása van.
A rendelet mellékleteinek tartalma
3. §.
(1) Az önkormányzat bevételeinek a részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 3.
számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető központi támogatás jogcímeit és összegét a 4. számú
melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2011. évre tervezett közvetett támogatásait a 6. számú melléklet
tartalmazza.
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(7) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat intézményeinek létszámkeretét a 8. számú melléklet tartalmazza
(9) Az önkormányzat 2011. évi hitelállománnyal kapcsolatos adatait a 9. számú melléklet
tartalmazza.
(10) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait és
kezességvállalását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adott kölcsöneinek állományát és azok visszatérüléseit a 11. számú
melléklet tartalmazza.
Önkormányzati gazdálkodás
4. §.
(1) Az önkormányzat polgármestere az elévülési időn túli behajthatatlan követelések törlését
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 72. §.
(2) bekezdésben foglalt összeghatár alatt engedélyezheti.
(2) A működési hiány finanszírozását az OTP Bank Nyrt. Kiskunhalasi Fiókjától, mint a
számlát vezető pénzintézettől működési hitellel kívánja a Képviselő testület pótolni, az
esetenkénti felvételről a Képviselő-testület külön dönt.
(3) Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete igénylést nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján.
Intézményi gazdálkodás
5. §.
(1) A községi önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatai év közben az alábbiak
szerint változhatnak:
- központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal
- bevételi többletek elérésével, illetve bevételi lemaradással.
(2) Az intézmények indokolt esetben kérhetik a részükre jóváhagyott kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) Az intézmények a részükre jóváhagyott költségvetés összegét, a kiemelt
előirányzatokat kötelesek betartani.
(4) Az intézmények többletbevételének összege felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. §.
(1) A községi önkormányzat a bevételek beszedését, a kiadások teljesítését az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 2011. évi költségvetésről szóló
2010. évi CLXIX. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet alapján hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi
költségvetési intézménye útján.
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(2) Ha évközben az országgyűlés, a Kormány, illetve fejezet vagy elkülönített állami
pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester
a Képviselő Testületet tájékoztatja.
A Képviselő Testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló
felügyeleti szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
(3) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek és a gazdasági társaság kötelesek a
részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni.
A
felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a hivatal ellenőrizni
köteles.
(4) Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 15/B.§. (1)
bekezdésben előírt, az államháztartás pénzeszközei felhasználásáról, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió
Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó mértékű – árubeszerzésre, építési beruházására,
szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott
időre kötött szerződés tartalmát, valamint az említett adatok változásaira vonatkozó
adatokat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Kisszállás honlapján
(www.halasregio.eu) teszi közzé a szerződéskötést követő 60 napon belül.
Záró rendelkezések
7. §.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §.
E rendelet rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

__________________________

6. Előterjesztés az
megújítására

önkormányzat

folyószámla

hitelkeret

felvételének

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat folyószámla hitelszerződése
március 2-án le fog járni és ahhoz, hogy újra megigényelhesse, már most el kell kezdeni a
szükséges döntések meghozatalát.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének zavartalan biztosítása érdekében a 40 millió Ft-os
folyószámla hitelkeret ismételten kerüljön felvételre. Megjegyzi, igen elszomorító, hogy egy
pénzintézet az önkormányzattól ilyen magas értékű ingatlan biztosítékot vár el.
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a folyószámla hitel és járulékainak
visszafizetése céljából az önkormányzat a – határozati javaslatban szereplő – tulajdonában
lévő ingatlanokat ajánlja fel fedezetként, mely nemcsak a 40 millió Ft folyószámla hitel
fedezete, hanem egybevontan az összes önkormányzati hitel fedezetére szolgál. Abban
egyetért viszont a bizottság elnökének véleményével, hogy akkor is igen magas összegű
biztosítékot kér a pénzintézet az önkormányzattól.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

29/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzat folyószámla hitel felvételéről
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
88. §. b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 40
millió Ft hitelfelvételt hagy jóvá az önkormányzat
számlavezető pénzintézeténél, az OTP Bank Nyrt-nél. A
hitelnyitás napja: 2011. március 2.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a folyósított
hitel visszafizetésére.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a hitel és járulékai
visszafizetését a 2011-2012. évi költségvetésében első
helyen betervezi.
A Képviselő-testület az alábbi, törzsvagyonban nem
szereplő, forgalomképes, teher-, per- és igénymentes
ingatlanjait ajánlja fel vagyoni fedezetként a
folyószámlahitel jogi biztosítékaként:
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1.

708/5/A/3 hrsz. Társasház
értéke: 7.500.000 Ft

2.

708/5/A/4 hrsz. Társasház
értéke: 6.000.000 Ft

3.

708/5/A/5 hrsz. Társasház
értéke: 3.413.000 Ft

4.

735 hrsz. Lakóház, udvar
értéke: 4.584.000 Ft

5.

215 hrsz. Sporttelep
értéke:10.000.000 Ft

6.

329 hrsz. Lakóház, udvar
értéke: 9.000.000 Ft

7.

534/2 hrsz. Lakóház, udvar
értéke:20.000.000 Ft

8.

449/4 hrsz Lakóház, udvar
értéke: 4.500.000 Ft

9.

09/2 hrsz. Gazdasági épület, udvar
értéke:15.000.000 Ft

10.

440 hrsz. Üzem
értéke:17.700.000 Ft

11.

527 hrsz. Piaccsarnok
értéke:40.000.000 Ft

Összesen:

137.697.000 Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
vállalja, hogy az ingatlanokról a TAKARNET
rendszerből lekért tulajdoni lap másolatokat becsatolja az
OTP Bank Nyrt. részére
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a hitel fentiek
értelmében történő megújításáról gondoskodjanak.
Határidő: 2011. február 25.
Felelős: Tisztségviselők
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 22/2010.(II.18.)
ÖK számú határozatát hatályon kívül helyezi.

__________________________
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7. Beszámoló a Községi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2010.
évi munkájáról
Előadó: Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Erdélyiné Zsoldos Ildikó
intézményvezető egészségi állapota miatt nem tud a testületi ülésen részt venni, de a tegnapi
bizottsági ülésen részt vett.
Elmondja, hogy az intézmény beszámolója az előző években már megszokott részletességgel
került összeállításra. Az intézmény az igen szerény költségvetése ellenére számos programot
igen emelt szinten tudott megrendezni, amely a település lakosságának nagy
megelégedettségére szolgált. Javasolja a testületnek, hogy a beszámoló kerüljön elfogadásra
és fejezzék ki köszönetüket az intézmény vezetőjének.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendet
és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mellékletben foglaltak alapján kerüljön
jóváhagyásra az intézmény beszámolója. Elmondja továbbá, hogy a bizottsági ülésen
személyesen is megköszönték az intézmény vezetőjének és dolgozóinak elmúlt évi munkáját,
a színvonalas program megvalósítása érdekében felvállalt feladatokat. A településen évek óta
olyan színvonalas kulturális rendezvények kerülnek megszervezésre, hogy azokon a környező
településekről is egyre többen vesznek részt. Úgy gondolja, hogy ez joggal elismerést
érdemet.
Nagyon szeretné, ha az önkormányzat megtalálná a módot arra, hogy a művelődési ház
felújítására és működtetésre megnyert IKSZT pályázat során a tervezett feladatok
megvalósításra kerülnének, hiszen az intézményre nagy szüksége van az önkormányzatnak, a
településnek.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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30/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár
2010. évi beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi
beszámolóját.

__________________________

8. Előterjesztés a
jóváhagyására

fogászati

kezelőegység

adásvételi

szerződésének

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a testület a 290/2010.(XII.16.) ÖK számú
határozatában döntött arról, hogy a nyugdíjba vonuló Dr. Hatvani Ágnes fogorvos
használatában lévő fogászati kezelőegységet a szakértői felértékeltetés után 700.000 Ft +
ÁFA vételáron részletfizetési kedvezmény igénybevételével megvásárolja az önkormányzat.
A szerződés tervezet elkészítését követően az eladó kérte az önkormányzattól, hogy ameddig
az utolsó törlesztő részlet nem kerül megfizetésre, addig hagy maradhasson az ő tulajdonában
a fogászati kezelőegység, vagyis a szerződésben a tulajdonjog fenntartás is szerepeljen a teljes
vételár megfizetéséig.
Tájékoztatásul elmondja a testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő fogászati
röntgengép műszaki felülvizsgálata megtörtént, mely szerint egy kisebb javítást, karbantartást
kell rajta elvégeztetni, majd meg kell rá kérni a használatához az engedélyt, melynek együttes
költsége 78.000 Ft, ami igen korrekt ajánlat. Javasolja, hogy az önkormányzat vállalja fel a
javíttatás és engedély megkéréssel járó költségeket, hiszen azt követően a fogorvos már tudná
is használni a gépet, és nem kellene a lakosságnak beutazni Kiskunhalasra egy-egy
röntgenezésre.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fogászati
kezelőegységről szóló adásvételi szerződés kerüljön jóváhagyásra.

-----------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

31/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Fogászati kezelőegység adásvételének jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján
jóváhagyja a Hanzók Zoltán (6725 Szeged, Váradi u. 4.)nal a fogászati kezelőegység adásvételéről szóló
szerződést.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést írja alá, és a részletfizetésről a
szerződésben foglaltak alapján gondoskodjon.

__________________________

9. Előterjesztés a hivatali munkaidőn ill. a hivatali helyiségen kívül történő
házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb családi
események engedélyezésének szabályairól és díjairól
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta az
előterjesztés és azzal a módosítással, hogy a rendelet tervezet 1. számú mellékletének 1.)
pontjában szereplő „Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése és egyéb családi események esetén fizetendő díj” mértéke 15.000 Ft/alkalom
összegben merüljön meghatározásra, a rendeletet megalkotásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Dr. Muskó Zsolt: Javasolja, hogy a rendelet tervezet 1. számú mellékletének 2.) pontja
kerüljön átfogalmazásra, mert véleménye szerint az a jelen esetben úgy értelmezhető, mintha
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bármely magánszemélynek akár egy otthoni születésnap tartásáért is 5.000 Ft-ot kellene
fizetnie.
Javasolja, hogy a 2.) pont az alábbiak szerint kerüljön megfogalmazásra: „A hivatali
munkaidőn túl tartandó családi eseményeken való anyakönyvvezetői közreműködésért
fizetendő díj 5.000 Ft/alkalom.”
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2011.(II.17.) számú
RENDELETE
a hivatali munkaidőn, illetve a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés,
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és
egyéb családi események engedélyezésének szabályairól és díjairól
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. §. (6)-(8)
bekezdésében és 42/A. §-ának (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Képviselőtestület Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A rendelet hatálya Kisszállás község közigazgatási területén történő házasságkötések,
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése és egyéb családi események (továbbiakban együtt:
családi esemény) megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe
vevőkre terjed ki.
2. §.
(1) A családi esemény hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben ill. hivatali
helyiségen kívül történő létesítése esetén az anyakönyvvezetőt alkalmanként 8 óra
szabadidő illeti meg hivatalos közreműködéséért.
(2) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény lebonyolítása akkor engedélyezhető, ha
a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják a melléklet 1.) pontjában
meghatározott díj befizetését.
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3. §.
(1) A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túl történő családi eseményekért a
megrendelők az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a
hivatalos helyiségen kívül házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik
házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés
lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés. E
körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.
4. §.
A családi események megünneplésének szolgáltatási díjait az l. számú melléklet tartalmazza.
5. §.
A mellékletben meghatározott díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a
feladóvevény, vagy hivatalos számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén
a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell utalni.
6. §.
Jelen rendelet értelmében
a) hivatalos helyiségnek minősül: a Kisszállás, Felszabadulás u. 28. alatti Községi
Önkormányzat tanácskozó terme.
b) egyéb családi esemény: névadó, házassági évforduló.
7. §.
Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.
1. számú melléklet
A hivatali munkaidőn, illetve a hivatali helyiségen kívül
történő házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és
egyéb családi események engedélyezésének díjai
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1.) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb
családi események esetén a fizetendő díj:
15.000 Ft /alkalom

2.) A hivatali munkaidőn túl tartandó családi eseményeken való anyakönyvvezetői
közreműködésért fizetendő díj:
5.000 Ft/ alkalom
(Fenti összegek az általános forgalmi adót is tartalmazzák)

__________________________

10. Előterjesztés
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcium a KEOP pályázata keretében újabb fordulóponthoz érkezett. A
konzorciumban résztvevő önkormányzatoknak el kell fogadniuk a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. Tájékoztatásul
elmondja még, hogy a pályázathoz szükséges önerő fedezetet a tagönkormányzatok helyett a
konzorcium vállalta fel.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékletében foglalt határozatot
fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.

-----------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
32/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és a
következő döntést hozza.
A Képviselő-testület a társulási megállapodást az
előterjesztés szerint változatlan tartalommal elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. február 25.
Felelős: Polgármester

__________________________

11. Előterjesztés a
módosításáról

Művelődési Ház

és

Könyvtár

alapító

okiratának

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

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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33/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 242/2010.(XI.24.) ÖK számú
határozattal elfogadott Művelődési Ház és Könyvtár
alapító okiratát az alábbiak szerint egészíti ki:
„Szakágazati
tevékenység”

szám:

910100

Könyvtári,

leltári

Hatálybalépés időpontja: 2011. március 1.

__________________________

12. 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:
33/2011.(II.17.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt 4/2011.(I.04.) ÖK,
5/2011.(I.04.) ÖK, 16/2011.(I.27.) ÖK és a
17/2011.(I.27.)
ÖK
számú
lejárt
határidejű
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önkormányzati
elfogadja.

határozatokról

szóló

tájékoztatót

------------Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:
 Az elmúlt időszakban sorozatos ellenőrzést tartottak az önkormányzatnál. A belvíz
okozta vis maior támogatás igénylése kapcsán helyszíni ellenőrzést végzett a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal is.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága részéről az
eljárási illetékkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzést tartottak.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szegedi Kirendeltsége részéről pedig a
piaccsarnok meglétét, műszaki állapotát vizsgálták felül, mivel a beruházást követő
5. év az idén fog lejárni.
Minden esetben mindent rendben találtak az ellenőrök, sőt az MVH részéről
megjelent ellenőrök meg is dicsérték a települést, hogy milyen rendezett.
 Az Oromhegyesi testvértelepülés által kezdeményezett IPA pályázat benyújtása
Kisszállás település részéről lemondásra került. A három témakörben is benyújtható
projektek közül már első körben elvetésre került az „agrárház” működtetésére,
valamint a belvíz védekezés kapcsán a Kőrös folyó és környéke revitalizálási
főtervének kidolgozására benyújtandó pályázat. A harmadik témakörben a „Civil
központok létrehozása és működtetése” kapcsán merült fel, hogy az általános iskola
épületében egy terem felújítása során ifjúsági színtér kialakítását lehetne
megvalósítani. Azért került elvetésre ez az ötlet is, mivel a közös IPA pályázat során
Kisszállás település lett volna a gesztor, de tekintettel az önkormányzat nehéz
pénzügyi helyzetére, ezt nem vállalta be a település.
 A múlt ülésen már ismertetett, hogy a Filadelfia Segítő Szolgálat által a településen
kihelyezésre fog kerülni 40 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra szolgáló
készülék, amely iránt igen nagy az érdeklődés. Nagyon örül, hogy a települést
megkereste e szolgáltatással a Filadelfia Segítő Szolgálat, hiszen sajnos az
önkormányzat a nappali ellátó intézményét április 1. napjával megszünteti, így
mégsem lesznek teljesen magukra utalva az idősek és rászorulók.
 Február 23-án kerül megrendezésre az általános iskola szervezésében a Sallai Nap.
Február 23-án lesz Sallai István születésének 100. évfordulója. Sallai István 1933-tól
1944-ig a kisszállási uradalomban tanítóskodott. Erdei Ferenc közreműködésével a
Népművelési Minisztérium Könyvtári Főosztályára került előadónak, majd
létrehozta és ettől az évtől 1952-ig vezette a Népkönyvtári Központot. 1952 és 1959
között az Országos Széchényi Könyvtár módszertani osztályvezetőjeként, 1959-től
1974-ig
a
Könyvtártudományi
és
Módszertani
Központ
(KMK)
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főosztályvezetőjeként tevékenykedett. Az ő tiszteletére vette fel a helyi általános
iskola a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon elnevezést.
Születésének méltó megünneplése céljából az iskola Sallai Napot tart, ahová Sallai
István még élő leszármazottait is meghívta. Kéri a Tisztelt Képviselőket, hogy
akinek ideje engedi, az vegyen részt a koszorúzáson majd az azt követő
megemlékezésen. Az iskolások részére versenyt is szerveznek, az nap nem lesz
tanítás.

__________________________

13. Képviselői kérdések, hozzászólások

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, a költségvetés tervezésénél már szó volt róla, hogy a
nappali ellátó intézmény április 1. napjával bezárásra kerül ugyan, de az idősek a bezárást
követően még bejárhatnak az intézménybe?

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bezárást követően már nem lesz
mód arra, hogy az időseknek helyet adjanak, tekintettel arra, hogy nem lesz személyi
állomány, aki felügyeljen rájuk. Felügyelet nélkül pedig nem lehetnek az épületben, nehogy
akár magukban, akár az intézményben kárt tegyenek. A szociális étkeztetést ellátó dolgozó
ugyan 10 órától az épületben fog tartózkodni, de neki nem fog lenni arra ideje, hogy az ebéd
kiadagolása mellett az idősek felügyeletét is ellássa.

___________________________

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

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

