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Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i 

soros ülésén. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester 

Botka Sándor alpolgármester 

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Baumgartner József, Benedek János,  

Bunduláné Balázs Mária és Urlauberné Horváth Éva – képviselők. 

 

 

 

 

Távolmaradt: Dr. Muskó Zsolt képviselő. 

 

 

 

 

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

6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

 

 

 

Az ülést megnyitja. 

 

 

 

 

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

 

 

       

 

  -------- 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 
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N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

 

 

1.) Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.18.) számú 

rendeletének módosítása  

  

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

 

 

 

2.) Előterjesztés a 232/2010.(XI.10.) ÖK számú határozattal kapcsolatos törvényességi 

észrevételről 

 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

 

 

 

3.) Javaslat a lakossági közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

 

 

 

4.) Egyéb kérdések, bejelentések 

 

 

 

 

 

   ____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

 

1. Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.18.) 

számú rendeletének módosítása  
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, az önkormányzat adott évi költségvetési 

rendeletének utolsó módosítására a tárgyévet követően február 28-áig van lehetőség. Az 

önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásához szükséges az előterjesztésben 

szereplő előirányzat módosítást elvégezni. A mellékletben szereplő előterjesztés részletesen 

tartalmazza, hogy bevételi és kiadási oldalon is milyen tételek módosítása vált szükségessé. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét az 

előterjesztésben foglaltak szerint módosítsa. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

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

Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak alapján javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete kerüljön 

módosításra. 

 

 

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

2010. évi költségvetési évet előirányzat szintjén hogyan is zárta. Az eredetileg 72 millió Ft-tal 

szemben sikerült 55 millió Ft-ra lecsökkenteni az önkormányzat működési hiányát, ami ugyan 

pozitív, viszont igen nagy probléma, hogy még mindig 55 millió Ft a tényleges működési 

hitel. Az 55 millió Ft mind rövid lejáratú hitel, melyből 38 millió Ft a folyószámlahitel, 11 

millió Ft az áthúzódó működési hiány és 6 millió Ft a munkabérhitel. Ehhez jön még hozzá az 

57,6 millió Ft felhalmozási hitel, amely tulajdonképpen az önkormányzat által végzett 

beruházások megelőlegezési hitele, mely az általános iskola tetőfelújítása 39,5 millió Ft-ból és 

a faluközpontban sétány kialakítása 19,1 millió Ft-ból tevődik ki. Az önkormányzatnak 14,3 

millió Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitele van, amely az előzőekben már említett két 

beruházás saját erő fedezetéből adódik (iskolatető esetében 9,6 millió Ft, sétány esetében 4,7 

millió Ft). 

 

 

----------- 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

8/2011.(II.28.) számú 

RENDELETE 

 

 

A Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

szóló 1/2010.(II.18.) számú rendeletének módosításáról  

 

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

évi   LXV. tv.  16. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

tv. 65. §-a alapján a Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a Kisszállás Község 

Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2010.(II.18.) 

számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 

 

1. §. 

 

A R. 2.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul. 

 

„2.§. (2) Kisszállás Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 

 

        

             bevételi  főösszegét      532.242 e Ft-ban  

             állapítja meg, 
      

    ezen belül: 

 

I. Működési bevételek 

 

 1. Intézményi működési bevételek 55.2574 e Ft 

 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

  2.1. Illetékek 

  2.2. Helyi adók 28.350 e Ft 

    2.3. Átengedett központi adók 99.398 e Ft 

  2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos   

         bevételek 2.932 e Ft 

 

II. Támogatások 

 

 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 

  1.1. Normatív hozzájárulások 91.404 e Ft 
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  1.2. Központosított előirányzatok 12.573 e Ft 

  1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, 

         illetve támogatott előadóművészeti  

         szervezetek támogatása 

  1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 58.069 e Ft 

  1.5. Fejlesztési célú támogatások 6.118 e Ft 

  

  1.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben     

         lévő települési önkormányzatok kiegészítő  

         támogatása 

  1.7. Működésképtelen helyi önkormányzatok  2.700 e Ft 

         egyéb támogatása 

  1.8. VIS MAJOR támogatás 742 e Ft 

 

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 

 

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13.947 e Ft 

 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2.600 e Ft 

     tőkebevételei 

 3. Pénzügyi befektetések bevételei 

 4. Kamatbevétel 400 e Ft  

 

IV. Támogatásértékű bevételek 

 

 1. Támogatásértékű működési bevételek 18.777 e Ft 

      - ebből  TB alaptól                           5.982 e Ft 

 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 113 e Ft 

 3. Előző évi visszatérülések 2.530 eFt  

 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 

 

 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.525 e Ft 

     államháztartáson kívülről  

 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 e Ft 

     államháztartáson kívülről 

 

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 

       alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 333 e Ft 

 

 

Költségvetési bevételek összesen: 397.868 e Ft 

 

 

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására 

        szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 

 

 1. Előző évek előirányzat maradványának, 

                pénzmaradványának igénybevétele 

  1.1. Működési célra 

  1.2. Felhalmozási célra 
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 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybe- 

                vétele 

  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 6.960 e Ft 

 

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 55.374 e Ft 

  1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 

 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 

  2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 57.623 e Ft 

  2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 14.417 e Ft 

 

 

 

Kiadási főösszegét       532.242 e Ft-ban  

állapítja meg, 

 

      ezen belül: 

 

I. Személyi juttatások 141.215 e Ft 
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II. Munkaadót terhelő járulékok  36.264 e Ft 

 

III. Dologi kiadások  137.292 e Ft 

 

 

IV. Támogatásértékű kiadások 

 

 1. Támogatásértékű működési kiadások 23.035 e Ft 

 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 

 

 

V. Véglegesen átadott pénzeszközök 

 1. Működési célra véglegesen átadott pénzeszközök 825 e Ft 

 2. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök 

 

 

VI. Önkormányzatok által folyósított ellátások 51.840 e Ft 

 

 

VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai  884 e Ft  

 

 

VIII. Felhalmozási kiadások 

 

 1. Beruházások, felújítások 99.223 e Ft 

 2. Tárgyi eszköz beszerzés 6.419 e Ft 

 

IX. Hitelek törlesztése 

 

 1. Mínusz pénzkészlet miatti hitel törlesztés 27.743 e Ft 

 2. Működési célú hiteltörlesztés 4.538 e Ft 

 3. Fejlesztési célú hitel törlesztés 2.964 e Ft 

 

 

 

Záró rendelkezés 

 

2. §. 

 

 

E rendelet 2010. december 31-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

  

 

 

 

_______________________ 
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2. Előterjesztés a 232/2010.(XI.10.) ÖK számú határozattal kapcsolatos 

törvényességi észrevételről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó 

Kormányhivatal a Képviselő-testület 232/2010.(XI.10.) ÖK számú határozata ellen 

törvényességi észrevételt tett. Az észrevétel jogos, ezért javasolja, hogy a testület azzal értsen 

egyet és a törvényesség helyreállítása érdekében az ingatlanról készített és a mellékletben 

szereplő értékbecslést fogadja el, továbbá hogy nevezett ingatlan átminősítéséről 

gondoskodjon. Javasolja továbbá, hogy a soron következő testületi ülésen az önkormányzat 

vagyonáról szóló önkormányzati rendelet kerüljön teljes körűen felülvizsgálatra. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a törvényességi 

észrevétellel kapcsolatban az előterjesztésben foglaltak alapján intézkedjen. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

41/2011.(II.28.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

232/2010.(XI.10.) ÖK számú határozat törvényességi felülvizsgálatáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

által az önkormányzat 232/2010.(XI.10.) ÖK számú 

határozata elleni törvényességi észrevétellel egyetért. 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal 

adó- és értékbizonyítvány kiadására jogosult ügyintézője 

által elkészített 712/3 hrsz-ú telekrészre vonatkozó 

értékbecslést. 
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A Képviselő-testület a forgalomképtelen telekrész 

forgalomképessé történő átsorolása érdekében a soron 

következő testületi ülésén módosítja az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 33/2000.(XII.14.) számú önkormányzati rendelet  

mellékletében szereplő forgalomképtelen ingatlanok 

felsorolásáról szóló rendelkezést. 

 

 

_______________________ 

 

 

3. Javaslat a lakossági közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a Képviselő-testület a 247/2010.(XI.24.) ÖK számú 

határozatában a közmeghallgatás tartásának idejét 2011. március hónapra tűzte ki. Napirendi 

javaslatként az alábbiak kerültek megfogalmazásra: 

1. Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének 

végrehajtásáról (Előadó: Kispál István polgármester) 

2. Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programjáról, a 

2011. évi költségvetési tervről (Előadó: Kispál István polgármester) 

3. Tájékoztató a szennyvízhálózat és tisztító beruházás állásáról (Előadó: Kispál 

István polgármester) 

4. Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatási 

tevékenységéről (Előadó: Agatics Roland igazgató) 

5. Tájékoztató a Halasvíz Kft általi önkormányzati tulajdonú vízi-közműből 

szolgáltatott ivóvízről (Előadó: Farkas István ügyvezető) 

 

Tekintettel arra, az önkormányzat gazdasági programját a testületnek március 31-i kell 

elfogadnia, melyről szintén tájékoztatni kívánja a lakosságot, ezért javasolja, hogy a 

közmeghallgatás idejét külterületen 2011. április 11., belterületen 2011. április 12. határozza 

meg a testület.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Botka Sándor: Támogatja a Polgármester Úr javaslatát, melyet azzal kíván kiegészíteni, hogy 

a település külterületének nagyságára tekintettel a Képviselő-testület a közmeghallgatást az 

idei évtől külterületen az Újfalusi Tanyaklub mellett Négyestelepen is tartsa meg.   

 

----------- 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

42/2011.(II.28.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Lakossági közmeghallgatás idejének  

és napirendjének meghatározásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

5/2007.(IV.15.) számú rendelet 42. §. (1)-(2) 

bekezdésében foglaltak alapján a 2011. évi 

közmeghallgatások időpontját és napirendjét az 

alábbiakban határozza meg: 
 

 2011. április 11. (hétfő) 16
00

 Újfalú-tanyaklub 
 

 2011. április 11. (hétfő) 18
00

 Négyestelep 
 

 2011. április 12. (kedd) 17
00

 Művelődési ház 
 

Napirend: 
 

1.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2010. évi 

költségvetési tervének végrehajtásáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2011-2014. 

évi gazdasági programjáról, a 2011. évi 

költségvetési tervről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

3.) Tájékoztató a szennyvízhálózat és tisztító 

beruházás állásáról 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási 

Kft közszolgáltatási tevékenységéről 

 

Előadó: Agatics Roland igazgató 

 

5.) Tájékoztató a Halasvíz Kft általi önkormányzati 

tulajdonú vizi-közműből szolgáltatott ivóvízről 

 

Előadó: Farkas István ügyvezető 

 

_______________________ 
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4. Egyéb kérdések, bejelentések 
 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy: 

 

- A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon intézményvezetőjének köszönhetően a 

Szerencsejáték Zrt 1 millió Ft támogatást adott arra, hogy az iskolában a 

világításkorszerűsítés megvalósulhasson. Igen sajnálatos, hogy az önkormányzat 

lassan már azt sem tudja felvállalni, hogy az intézményeit fenntartsa. A település 

vezetése, a Képviselő-testület minden megtesz, amire lehetősége van, és ebben a 

lakosság is egyre nagyobb szerepet vállal. Sok támogató akad, aki önzetlenül, akár élő 

munkával, akár anyagi támogatással segíti, hogy a településen a tervezett beruházás, 

felújítás megvalósulhasson. Így volt ez az óvoda kerítésének megépítésénél is, de 

lehetne sorolni a lakosság általi társadalmi munkák és felajánlások sorát. Itt szeretné 

megemlíteni, hogy Logó Csaba villamossági szerelő, hajdani Sallai István Általános 

Iskola tanulója felajánlotta, hogy a Szerencsejáték Zrt. által támogatásból az iskola 

világításkorszerűsítésre megvásárolt világítótestek és azok vezetékelését ingyen 

elvégzi. Így nemcsak a világító berendezésekre, hanem azok vezetékeléséhez 

szükséges kábelcsatornákra és konnektorok beszerzésére is lehetősége nyílik az 

intézménynek, és így az önkormányzatnak nem kell azon fáradoznia, hogy azok 

kiadását miből is fedezi. A Képviselő-testület nevében megköszönte és elfogadta Logó 

Csaba felajánlását. 

 

- Február 23-án szerényen, de annál színvonalasabban sikerült megrendezni a 

településen a Sallai Emléknapot. Sallai István leszármazottai is jelen voltak, és 

örültek, hogy a településen ilyen eseményre sor kerülhetett. 

 

- A lakosság részéről nagy érdeklődéssel fogadták a Filadelfia Segítő szolgálat általi 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra irányuló készülék kihelyezését. Sajnos a 

szolgálat által felajánlott 40 készülék kevésnek bizonyul, sokkal többen igényelnék a 

lakosság köréből, mint várták. A Szolgálat keresi annak lehetőségét, hogy esetleg 

több, mint 40 készülék kihelyezése megvalósulhatna-e. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Halasi Tükör” nevű 

lapban „Kistérségi lesz az oktatás?” címmel Kisszállásra vonatkozóan is téves információk 

jelentek meg arról, hogy az önkormányzatunk az oktatási feladatait kistérségi kereteken belül 

kívánja ellátni. Igen kellemetlen ez az önkormányzat számára, hiszen a Képviselő-testület 

nem hozott döntést arról, hogy a települési iskolát kistérségi működtetésbe adja, sőt minden 

erejével azon van, hogy változatlan formában helyben, önálló iskolaként biztosítsa az oktatást 

a kisszállási gyermekek számára. Ezt támasztja alá az is, hogy a pályázati lehetőségek és az 

önkormányzat pénzügyi teherbírásához mérten folyamatosan felújítja az iskola épületét, 

ugyanakkor fejleszti az oktatáshoz szükséges technikai feltételeket is. Így került sor az elmúlt 

évben az iskolatető felújítására több mint 50 millió forint értékben.  

A cikkben megjelenő ellentmondás tisztázása érdekében tájékoztatni fogják a szülőket, hogy a 

település népességmegtartó képességének megőrzése érdekében továbbra is a helyi óvodába 

és iskolába írassák be gyermekeiket. 
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Urlauberné Horváth Éva: Érdeklődik, hogy a benyújtott szennyvízpályázattal kapcsolatban 

áll-e már rendelkezésre valamilyen információ. 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pályázatíró már jelezte, a jövő héten 

fog információhoz jutni, amelyről természetesen a testületet is tájékoztatni kívánja. 

 

 

____________ 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 


