
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 5-i 

soros ülésén. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester 

Botka Sándor alpolgármester 

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Baumgartner József,  

Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt és 

Urlauberné Horváth Éva – képviselők 

Nagyné Szabó Erzsébet gazdálkodási főtanácsos. 

 

 

 

 

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

6 fő van jelen, így az ülés határozatképes.  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Benedek János képviselő. 

 

 

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: 

 

 

 

 

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

 

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



 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett 2010. évi 

szociális intézményi feladatokról 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

3.) Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Előadó: Szociális Szolgáltató Központ 

                 Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

4.) Előterjesztés a2011. évi szociális  nyári gyermekétkeztetés igényléséről 

 

 Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

5.) Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

6.) Szállítási szerződés megkötése a települési folyékony hulladék elszállításáról. 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

7.) Önkormányzati működési hitel felvételéről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

8.) Tájékoztató a 2011. április 11. és 12-én megtartott közmeghallgatáson elhangzott 

javaslatokról 

 

 

9.) WBS Rendszerház Kft tájékoztatása térfigyelő kameráról. 

 

  Előadó: Nagy Norbert 

 

10.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

11.)Képviselői kérdések, hozzászólások 

 

____________________________ 

 

 

 

 



 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi 

tevékenységéről  
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Kispál István: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Orvosi Ügyeleti Ellátásnak a 2010. 

évi gazdálkodásából pénzmaradványa keletkezett, melynek felhasználásáról a Társulási 

Tanács döntött. A pénzmaradványt – az ügyeletben résztvevő orvosok kérésének megfelelően 

- a fizetett ünnepnapokon ügyeletben résztvevő orvosok óradíj emelésére lesz felhasználva. 

 

 

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 napirendet a Humánpolitikai Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

68/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi  

Társulás 2010. évi tevékenységéről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja:  

- a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és 

munkaszervezetének 2010. január 1. és 2010. 

december 31. közötti időszakban végzett munkájáról. 

- a Társulás intézményeinek 2010. évi működéséről 

- a Belső Ellenőrzési Társulás 2010. évi működéséről 

- a Halas és Környéke Orvosi  Ügyeleti Társulás 2010. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

 

 



2. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein 

      végzett 2010. évi szociális intézményi feladatokról 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

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

előterjesztést és a beszámolókat  elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

69/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás Házi segítségnyújtás, 

Nappali ellátás és Idősek otthoni ellátás 2010. évi beszámolójáról 

 

 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás Házi 

segítségnyújtás, Nappali ellátás és Idősek otthoni ellátás 

2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

 

----------- 

 

 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 

 

 



70/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás Támogató 

Szolgálat 2010. évi beszámolójáról 

 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás 

Támogató Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

71/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás Közösségi  

Pszichiátriai ellátás 2010. évi beszámolójáról 

 

 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás 

Közösségi Pszichiátriai ellátás 2010. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

72/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  
 

Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás  

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 

2010. évi beszámolójáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás 

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2010. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 



----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

_________________________ 

 

3. Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 

 
Előadó:  Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

                (Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Ceglédi Zoltánné dr: Kiegészítésként elmondja, hogy a gyámhatóság feladatai 

megnövekedtek az 50 órát igazolatlanul hiányzó tanulók miatti eljárások lefolytatásával. Az 

általános iskolás korúak körében még 50 órás hiányzás nem volt. A középiskolások közül két 

tanuló esetében már fel kellett függeszteni az iskoláztatási támogatás folyósítását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

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

előterjesztést és a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

73/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok  

ellátásának 2010. évi beszámolójáról 

 

     

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót. 

 

 

_________________________ 

 

 

 



4. Előterjesztés a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés 

igényléséről 
 

 Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

   (Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Ceglédi Zoltánné dr: Kiegészítésként elmondja, hogy ezidáig nem kellett ezt a napirendet a 

Képviselő-testületnek tárgyalni, mert 100%-ban finanszírozták a nyári gyermekétkeztetést, 

vagyis nem volt szükség saját forrás biztosítására.  

2011. évben bizonyos feltételekhez kötik a finanszírozást . Csak a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek 50%-ra lehet pályázni, mely Kisszállás 

esetében 97 fő. Nagyobb számban akkor lehetne pályázatot benyújtani, ha az önkormányzat 

saját forrást biztosítana, amire a jelenlegi pénzügyi helyzetben nincs lehetőség. Kiegészítő 

szabály még, hogy a benyújtott igény által kiszámított pénzügyi támogatás maximum 32 %-a 

ítélhető meg, mely 39 gyermek étkeztetésére lesz elegendő. Nem tudjuk, hogyan fogjuk 

kiválasztani hogy, melyik gyermek részesüljön az étkeztetésből és melyik nem. Azt 

javasoljuk, hogy a minimális összegre adjuk be a pályázatot, mert az Önkormányzat nem tud 

önerőből hozzátenni . 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

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

előterjesztést és a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

74/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

A 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés finanszírozásáról. 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2011. évi szociális nyári 

gyermekétkeztetés finanszírozásáról szóló előterjesztést, 

és egyetért azzal, hogy a pályázatot a jogszabályban 

meghatározott minimális létszámra nyújtsa be az 

önkormányzat, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 

a saját költségvetéséből saját forrást nem tud biztosítani.  

 

_________________________ 

 

 



5. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

 
Előadó: Kispál István polgármester 

   (Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

75/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának  

módosításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

módosított megállapodás elfogadása” tárgyú 

előterjesztést és a következő döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a 32/2011.(II.17.) ÖK számú 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

2. A Képviselő-testület a társulási módosított 

megállapodást az előterjesztés melléklete szerint 

változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

_________________________ 

 

 

6. Szállítási szerződés megkötése a települési folyékony hulladék 

elszállításáról. 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

(szállítási szerződés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a korábbi szolgáltató egészségi állapota miatt 

nem tudja vállalni a feladatot. 



Az új vállalkozó Viszmeg Zsolt ( 6449 Mélykút, Bartók B. u, 76.), aki 85.000,- Ft/hó 

összegért vállalja a szennyvízszippantási és elszállítási munkákat az önkormányzat 

intézményeinél.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

76/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

A települési folyékony hulladék elszállításáról szóló 

szállítási szerződés megkötéséről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és jóváhagyja a Viszmeg Zsolt (6449 

Mélykút, Bartók B. u. 76.) vállalkozó és az 

önkormányzat között - folyékony hulladék elszállításáról 

szóló - szállítási szerződést a mellékletben foglaltak 

szerint. 

 

_________________________ 

 

 

7. Önkormányzati működési hitel felvételéről 

 
Előadó:  Kispál István polgármester 

 

 
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület az 52/2011. (III.30.) Ök. számú 

határozatával döntött működési hitel felvételéről. A hitelkérelmet és annak mellékleteit a 

Polgármesteri Hivatal elkészítette és megküldte a pénzintézetnek. A pénzintézet a határozat 

kiegészítését és módosítását javasolja, mely a határozat lényegi részét nem érinti. A 

határozatot kiegészíteni szükséges azzal, hogy „A rövidlejáratú működési hitel futamideje: 1 

év.” 

A hitelfedezetként felajánlott ingatlanoknál a határozatban a tulajdoni lapon szereplő 

megnevezéseknek egyeznie kell, pl: ha a tulajdoni lapon „lakás” szerepel, akkor a 

határozatban nem lehet „társasházat” írni. 

Tekintettel arra, hogy a hitelbírálat 2-3 hetet vesz igénybe, ezért a hitelnyitás napja sem lehet 

2011. május 3., hanem csak 2011. június 1. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a fentieknek megfelelően módosítsa a határozatát, illetve 

az 52/2011. (III.30.) számú határozatát helyezze hatályon kívül. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el 

----------- 



 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

77/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

Önkormányzati működési hitel felvételéről 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

88. §. b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 15 millió 

Ft rövid lejáratú működési hitelfelvételt hagy jóvá az 

önkormányzat számlavezető pénzintézeténél, az OTP 

Bank Nyrt-nél. A hitelnyitás napja: 2011. június 1. A 

rövidlejáratú működési hitel futamideje 1 év. 

 

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 hitel jogi 

biztosítékaként: 

 

1. 708/5/A/3 hrsz. Iroda   értéke: 7.500.000 Ft 

2. 708/5/A/4hrsz.Egyébhelyiség értéke:6.000.000 Ft 

3. 708/5/A/5 hrsz. Lakás  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. Gazd.ép., 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 felvételéről gondoskodjanak. 

 

Határidő: 2011. május 15. 

Felelős: Tisztségviselők 

 

A Képviselő-testület az 52/2011 (III.30.) ÖK. számú 

határozatát visszavonja. 

  

____________ 
 

 

8. Tájékoztató a 2011. április 11. és 12-én megtartott 

közmeghallgatásokon elhangzott javaslatokról  

 
Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2011. április 11. és 12-én megtartott 

közmeghallgatáson a lakosság részéről elhangzott néhány olyan javaslat, mely intézkedéseket 

is igényel. Ezek az alábbiak: 

 

a.) Az Újfaluban megtartott közmeghallgatáson Százi József vetette fel, hogy a 

településrészbe bevezető utat a MÁV által biztosított zúzott kővel mielőbb fel 

kellene tölteni azokon a helyeken, ahol szükséges. A zúzott kő elterítéséhez a 

lakosság részéről segítséget ígért. 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az útfeltöltést olyan módon szervezzék meg, 

hogy az utat használó gazdálkodók szállítójárműveinek segítségét is kérjék, hiszen az 

önkormányzat költségvetésében útjavításra előirányzat nincs, ugyanakkor a felajánlott 

lakossági segítséget is vegyék igénybe. 

 

b.) Dancsók Istvánné a 70 literes szemétgyűjtő (kuka) használatánál lehetőségéről 

érdeklődött. 

 

A közmeghallgatáson a feltett kérdésre a választ megadtam, ugyanakkor – miután a 

120 literes gyűjtőedény helyetti 70 literes edényt csak korlátozott számban lehet 

igénybe venni, ezért a jogosultság szabályait mindenképpen ki kell alakítani.  

 

c.) Rapcsákné Pál Mária  a növényi hulladék elszállításának lehetőségéről 

érdeklődött, mely kérdésre a közmeghallgatáson a választ megadtam. 

 

d.) Mondovics Mihály javasolta, hogy az önkormányzat szólítsa fel a 

földtulajdonosokat a területüket érintő földutak javítására. 

 

            A földtulajdonosok felszólításával egyetértve, az önkormányzat mindenféleképpen  



            pályázni szeretne a kormány által meghirdetésre kerülő tanyavédelmi programra, mely  

            keretén belül várhatóan lehetőség lesz a külterületi földutak felújítására is pályázatot  

            benyújtani.  

 

e.) Somogyi János javasolta, hogy a belterületi utakról a nehéz járműveket tiltsa ki az 

önkormányzat.  

 

A felvetésre a közmeghallgatáson a választ megadtam. 

 

Javasolja, hogy az alábbi két kérdésben a Képviselő-testület hozzon határozatot: 

1.) Az Újfaluba vezető földút zúzott kővel történő feltöltésének megszervezéséről, 

2.) A 70 literes szemétgyűjtő edény igénylése szabályainak kidolgozásáról. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

78/2011.(V.05.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

                                                                       

Közmeghallgatásokon elhangzott javaslatokról 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2011. április 11. és 12-én megtartott 

közmeghallgatáson elhangzott lakossági javaslatokat. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 

1.) az Újfaluba vezető földút zúzott kővel történő 

feltöltésének megszervezéséről és 

2.) a 70 literes szemétgyűjtő edény igénybevétele 

szabályainak kidolgozásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

9. WBS Rendszerház Kft tájékoztatása térfigyelő kameráról. 
 

  Előadó: Nagy Norbert 

 

Nagy Norbert: Tájékoztatásként elmondja, hogy WBS Rendszerház Kft. által forgalmazott 

térfigyelő kamera  telepítési költsége 2.500.000 Ft, erre az összegre pályázati lehetőség is van, 

mely megtalálható a www. térfigyelés.hu internetes portálon.  

Prezentáción keresztül bemutatja a térfigyelő program funkcióit, és annak „tudását”.  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Kisszállási Önvédelmi Egyesület LEADER  pályázaton 

1.100.000,- Ft-ot nyert térfigyelő kamerákra, ezért próbált tájékozódni a különböző 

rendszerekről. 

Jó lenne, ha a két pályázati konstrukciót összevonhatnák.    

 

A tájékoztatót a Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

_________________________ 

 

10. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Tájékoztatójában elmondja, hogy: 

1.) a 2010. évben benyújtott, a település szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító 

telepének megvalósításáról szóló pályázatunkat a bírálók megfelelőnek találták és a 

pályázatban foglaltaknak megfelelően a beruházás megvalósításához  támogatásban 

részesültünk.  

            A megítélt támogatás összege: 956.165.911 Ft (Kilencszázötvenmillió-  

            egyszázhatötezer-kilencszáztizennégy forint) mely a beruházás teljes költségnek 81%- 

            át teszi ki.  

            A támogatási szerződés aláírásáig még 60 nap áll rendelkezésünkre. 

 

2.)  az iskolatető felújítás pályázatunk elszámolását elkészítettük és benyújtottuk az   

 MVH-nak.  

 

3.) a tegnapi napon a Kisszállási Vadásztársaság vezetőivel Urlauber Ferenccel és 

Horváth Istvánnal egyeztetésre került sor a társaság által használt, Kisszállás, 

Felszabadulás utca 16. szám alatt lévő bérleménnyel kapcsolatban.  

A Vadásztársaság kifogása az volt, hogy azt mondtuk, hogy az épületet díjtalanul 

adjuk használatba, ennek tudatában Ők 400.000,- Ft-ot költöttek felújításra. 

            Az önkormányzat hozzájárulását nem kérték a felújításhoz.  

            Számadást készítettünk, arról, hogy 2006. szeptember 1.-től 2009. december 31-ig 

            390.000 Ft-ot fizettek volna ki bérleti díjként. 

 

            Kompromisszumos megoldásra jutottunk: 

            2006. szeptember 1-től 2006 december 31-ig térítésmentesen adtuk az épületet bérbe. 



            2007. január 1-től 2010. december 31-ig betudjuk a ráfordítás összegét bérleti díjként . 

            2011. január 1-től fizetik a bérleti díjat, ezért kérik, hogy a kémény vízelvezetését   

            tegyük rendbe,  mert beázik az épület  és a festést két helyiségben tönkretette. 

            A két helyiséget lefestjük. 

 

            A melléképület felújítását is vállalták úgy, hogy a Vadásztársaság adja az anyagot, az   

            önkormányzat adja a szakmunkát és a társadalmi munkát a felújításhoz. A beépített  

            érték 50%-át tudjuk be bérleti díjként. 

            A Vadásztársaság a felújítás után biztosítja a melléképületek használatát a települési  

            rendezvényeknél. 

 

 

____________ 
 

 

 

11. Képviselői kérdések, hozzászólások 

 
Urlauberné Horváth Éva: szeretné, ha a parkokban lévő megrongálódott padok felújításra 

kerülnének. Tudomása van róla, hogy az önkormányzatnak van valamennyi faanyaga, ebből 

fel lehetne újítani.   
 

 

____________ 
 

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 

 


