JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 29. du.
16 órai kezdettel tartott 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,
Bolvári János Minor Portus Alapítvány elnöke,
Bundula Mihályné Szociális Alapítvány elnöke,
Deák Lászlóné Mozgáskorlátozottak Csoportjának vezetője,
Savanya Imre Sportegyesület elnöke,
László József Sport Club képviselője,
Dr. Prohászka Rád Imre házi gyermekorvos,
Lengyel Ágota területi védőnő.
Távolmaradt: Benedek János 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:

2

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Tájékoztató a településen működő civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: civil szervezetek vezetői
2.) Beszámoló a községben végzett gyermekorvosi tevékenységről
Előadó: Dr. Prohászka Rád Imre házi gyermekorvos
3.) Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról
Előadó: Lengyel Ágota védőnő
4.) Tanyafejlesztési program pályázat írására megbízási szerződés megkötéséről
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Tájékoztatás a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás
igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011.(VIII.11.) VM. rendeletben foglaltak
alapján történő pályázat benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Előterjesztés a Bács-Gazda Coop Kft (Kiskunhalas, Harangos tér 9.) bérleti szerződés
meghosszabbítása iránti kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Takarékossági intézkedések meghozatalának kötelezettségéről
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Előterjesztés Tőkéné Farkas Klára asszisztens közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
10.)

Képviselői kérdések, hozzászólások

____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Tájékoztató a településen működő civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: civil szervezetek vezetői
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tisztelettel köszönti a civil szervezetek részéről megjelent képviselőket.
Elmondja, hogy az önkormányzat a településen 7 civil szervezettel kötött együttműködési
megállapodást, akikkel az elmúlt években együttműködött. Az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak megfelelően eddig az önkormányzat évente különböző
mértékű hozzájárulással támogatta az egyesületeket/alapítványokat, akik a támogatás
felhasználásáról és a szervezet működéséről tájékoztatást adtak a Képviselő-testületnek.
Sajnos az önkormányzat bevételi forrásai már nem teszik lehetővé, hogy a civil szervezeteket
támogatásban részesíthesse, de a település érdekében a folyamatos együttműködés
biztosításához szükséges a kapcsolattartás.
Önvédelmi Egyesület
Kispál István: Elmondja, az egyesület elnöke külföldi munkavállalás miatt nem tudott a
testületi ülésen megjelenni, így a beszámolót az egyesület titkára készítette el.
Az egyesület sokat segít azzal, hogy a településen a rendezvények helyszíneinek
biztosításában részt vesz, valamint a rendőrséggel történő együttműködés során a település
kül- és belterületén folyamatosan a közrend fenntartásában, és a lakosság biztonsága
érdekében működik közre.
Az egyesület fenntartását a civil alap támogatásokból, valamint az SZJA 1 %-ának
felajánlásából biztosítja.
--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
--------------Mozgáskorlátozottak Kisszállási csoportja
Előadó: Deák Lászlóné elnök
Deák Lászlóné: Elmondja, hogy a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr: Megjegyzi, bizonyára az egyesület is már értesült arról, hogy jogszabályi
változás következtében hatályon kívül helyezésre került a súlyos mozgáskorlátozottak
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közlekedési támogatása. Sajnos a település részéről ez közel 120 személy esetében hátrányos,
akik az eddigi időszakig bezárólag személyenként 7.000 Ft évi egyszeri támogatásban
részesültek. A személygépkocsi szerzési támogatás igénylése is módosításra került, az
eddigiekhez képest 2011. augusztus 1-től már a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz
lehet csak benyújtani a kérelmeket. Új nyomtatvány jelent meg, mellyel kapcsolatban akár
kérelemnyomtatvány beszerzése, akár annak kitöltése, értelmezés szempontjából az
önkormányzat rendelkezésre áll.
--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
--------------Minor Portus Alapítvány
Előadó: Bolvári János elnök
Bolvári János: Ezúton megragadja az alkalmat és az alapítvány nevében köszönetét fejezi ki a
Képviselő-testületnek, a Polgármester Úrnak és Címzetes Főjegyző Asszonynak az
alapítványnak nyújtott segítségért.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy az Alapítvány a településen nemrégen alakult meg, de igen jól
működik. Bízik abban, hogy a civil szervezetek részére biztosított forrásokból minél több
támogatás tudnak lehívni működésükhöz, hiszen sajnos az önkormányzat már nem tud
támogatást nyújtani, bár nagyon szeretné, ha arra a jövő évektől ismételten sor kerülhetne.

--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
--------------Szociális Alapítvány
Előadó: Bundula Mihályné elnök
Bundula Mihályné: Elmondja, hogy az Alapítványnak nagy öröm, ha a rászorultak részére
segítséget nyújthat. Megragadja az alkalmat és az alapítvány nevében köszönetét fejezi ki a
Képviselő-testületnek.
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Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy a Szociális Alapítvány a település életében igen meghatározó
civil szervezet, mely széles körben és kivételezés nélkül önzetlen segítséget nyújt az arra
rászorulók részére. Az alapítvány tagjai rendezvényeket szerveznek és a település
rendezvényein is mindig részt vesznek, számos pályázatot nyújtanak be, amelyek zömében
támogatásban is részesülnek. Munkájuk maximális elismerést érdemel, de sajnos a lakosság
körében néha mégis kritika éri, mely főként a segélycsomagok elosztására irányul.
--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
--------------Nyugdíjas Egyesület
Kispál István: Elmondja, hogy az egyesület vezetője egészségi állapotára hivatkozva
személyesen nem tudott megjelenni az ülésen, de az írásos előterjesztést a testület elé
terjesztette. A Nyugdíjas Egyesület egy jól működő, igen nagyszámú civil szervezet, mely
más települések nyugdíjas egyesületeivel jó kapcsolatokat alakított ki, egymás részére
rendezvényeket szerveznek és a település rendezvényein is mindig szívesen részt vesznek. Az
egyesület beszámolója az elmúlt években már megszokott precízséggel és számokkal
alátámasztva került elkészítésre.
--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
--------------Sportegyesület
Előadó: Savanya Imre elnök
Savanya Imre: Kiegészítésként elmondja, hogy sajnálatosan a kézilabda csapat a most induló
szezonban nem tudott összeállni, mivel az előzőekben a kézilabdacsapat játékosaiból 9
személy átigazolt a Bácsalmási Kézilabda Csapatba. Reméli, hogy ez a helyzet pozitív
irányba fog a jövőben változni és Kisszállás újból indíthatja a kézilabda csapatát a következő
idényben.
Megjegyzi, hogy a most megjelenő és hatályba lépő új sporttörvény igen kecsegtető, és
remélhetőleg ennek köszönhetően a jövőben több támogatást tudhat majd magának az
egyesület. A jogszabály a létesítmények fenntartására és az ifjúsági sport nevelésére is keretet
biztosít, és Kisszálláson lenne is mit fejleszteni.
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A labdarúgó csapat 1 szinttel feljebb került és bátran mondja, hogy bizony a csapaton belül az
erkölcsi morál is jelentősen pozitív irányban megváltozott, de ez nem jelenti azt, hogy ezen
még nem lehetne mit javítani. Mindazonáltal ezt a pozitív irányú változást már említésnek
méltónak tartja. A labdarúgó csapat fentebb szintre jutásával egy ifjúsági csapat is felállításra
került, hiszen a megyei II. szintben ez már elvárás. Az ifi csapat edzője olyan személy, aki
nemcsak az edzésekre, hanem az ifi csapat játékosainak viselkedésére is nagy gonddal
odafigyel. Meglátása szerint igen jó kihatással van a játékosokra. Itt ragadná az alkalmat és
jegyzi meg, hogy a Képviselő-testület az ifjúsági csapat támogatását helyezze a figyelem
központjába. Hiszen a gyermekek szülei és egy-két támogatónak köszönhetően tudják csak a
vidéki mérkőzések helyszíneire történő utazás biztosítását. Mindezt azért jegyezte meg, mert a
játékosok családjai sokszor erejük felett vállalnak.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat erejéhez mérten eddig is és a jövőben is meg
kívánja tenni, hogy a településen a sportolási lehetőség mind az aktív sportolóknak, mind a
sportot kedvelő nézőközönség részére biztosított legyen. Azzal azonban szembe kell nézni,
hogy az önkormányzatnak sajnos már az intézményeinek fenntartása is komoly gondot okoz,
ezért nincs már arra lehetősége, hogy támogassa és itt megjegyzi, sajnos ez kivétel nélkül
minden civil szervezetre vonatkozik.

--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
---------------

Sport Club
Előadó: László József egyesületi tag
László József: Elmondja, hogy az egyesület vezetőjének képviseletében van jelen. A
benyújtott jelentéssel kapcsolatban kiegészítést annyit kíván tenni, hogy az egyesület
kérelmezte és már folyamatban van a kiemelten közhasznú szervezetté történő nyilvánítása.
Elmondja, hogy sajnos az idei évben az érdektelenség miatt nem került sor a Mogyorófa torna
megrendezésére, mindannak ellenére, hogy több iskolában is meghirdetésre került. Az
egyesület szeretne éves szinten 15-20 fős utánpótlás nevelésről gondoskodni, mivel több
helyről, többek között az MLSZ-től is támogatásban részesülnek. Az egyesület tervezi, hogy a
jövőben egy hagyományőrző vagy túra jellegű tevékenységet szervez az ifjúsági részére,
mivel az iméntiekben is már említésre került labdarúgásra nincs igény.
Hozzászólás:
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Urlauberné Horváth Éva: Megjegyzi, hogy a településen működő sport tevékenységet ellátó
két civil szervezetnek meg kellene találni az összhangot és valamilyen formában az
együttműködést megoldani, hiszen az egyik egyesületnél sportolni vágyók vannak, de ott
nincs rá pénz, míg a másik egyesületnél van pénz, csak sportoló nem akad. Ezt kellene
valamilyen formában összehangolni, hiszen mindkét civil szervezet a település érdekében
tevékenykedik.
Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy az Országgyűlés törvényalkotási programjában
szerepel a civil szervezetek formáinak módosítása és egységesítése. Új feltételekhez fog
kötődni, hogy mely szervezet lehet kiemelten közhasznú. A szabályok szigorodni fognak, és a
jövőben minden civil szervezet alapító okiratát felül kell majd vizsgálni, ami persze pénzbe
kerül, így sajnos az egyesületeknek erre is fel kell készülniük.

--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.

_______________________

2. Beszámoló a községben végzett gyermekorvosi tevékenységről
Előadó: Dr. Prohászka Rád Imre házi gyermekorvos
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Dr. Prohászka Rád Imre: Kiegészítésként elmondja, hogy az írásban benyújtott beszámoló
első oldalán a forgalmi adatok tekintetében egy helyen elírás történt, ezért a fekvőbeteg
gyógyintézetben kezeltek száma helyesen 17 eset.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gyermekorvosi tevékenységről
szóló beszámolót fogadja el.
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Humánpolitikai Bizottság ülésén
szóbekerült a nyári időszakban beérkezett panasz ügyek. A Doktor Úr a bizottsági ülésen is
részt vett, így tisztázásra került a rendelési idő módosításával, illetve a helyettesítéssel
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kapcsolatos problémák. Megjegyzi, hogy egyébként a feladat ellátással kapcsolatban azóta
minden rendben van.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
135/2011.(IX.29.) ÖK

HATÁROZAT

Dr. Prohászka Rád Imre gyermekorvos beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja Dr. Prohászka Rád Imre gyermekorvos
községben végzett gyermekorvosi tevékenységről szóló
beszámolóját.
_______________________

3. Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról
Előadó: Lengyel Ágota területi védőnő
(Írásos előterjesztés mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a védőnői tevékenységről szóló
beszámolót fogadja el.
Kispál István: A védőnő munkáját nagyon pozitívan értékeli és kívánja, hogy sokáig
dolgozhasson a munkakörében, mert a feladatot igen szakszerűen és nagy lelkesedéssel látja
el, a feladatra rátermett.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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136/2011.(IX.29.) ÖK

HATÁROZAT

Védőnői Szolgálat beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a Védőnői Szolgálat településen végzett
gondozási munkájáról szóló beszámolóját.

_______________________

4. Tanyafejlesztési
megkötéséről

program

pályázat

írására

megbízási

szerződés

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a testület a szeptember 20-i ülésén határozott
arról, hogy a 81/2011.(VIII.11.) VM rendelet 2. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján a
Tanyafejlesztési program keretében „A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását,
rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzésére”, és „A villany nélküli tanyák
energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztésére” benyújtja
pályázatát.
Javasolja a Képviselő-testületnek, tekintettel arra, hogy a településen két olyan külterületen
élő többgyermekes család van, ahol a tanyákban nincs villamos áram, ezért az
előterjesztésben szerepelő Öko-Therm 94’ Kft-vel kerüljön megkötésre a pályázat
előkészítésével kapcsolatos előmunkák elvégzésére, a pályázat műszaki tartalmának
összeállítására irányuló szerződés. Megjegyzi, hogy a szerződésben megjelölt 5.000 Ft-os
megbízási díj szinte jelképes, talán csak a papírköltséget futja.
Sikeres pályázat esetén a két külterületi ingatlanba megújuló energiaforrás felhasználásával
biztosított lenne a villamosítás, melyért az ingatlan tulajdonosai az önkormányzat részére havi
fenntartási díjat fizetnének.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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137/2011.(IX.29.) ÖK

HATÁROZAT

Öko-Therm ’94 Kft-vel a TP-1-2011. pályázat
elkészítésére irányuló szerződés jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint az ÖkoTherm ’94 Kft (6200 Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 11.)-vel
kötendő „Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására TP-1-2011” című pályázat
elkészítésére irányuló szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza
szerződés megkötésével.

a

Polgármester

a

_______________________

5. Tájékoztatás a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011.(VIII.11.) VM.
rendeletben foglaltak alapján történő pályázat benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, az előző napirendhez kapcsolódóan a testület a múlt
ülésen alternatív döntést hozott arról, hogy a tanyaprogram keretében be kívánja nyújtani
pályázatát. Az eltelt időszak alatt történt egyeztetéseket követően realizálódott, hogy a a
rendelkezésre álló keretösszeg igen alacsony mértékére tekintettel a Halasi kistérség
önkormányzatai által benyújtandó pályázat szinte esélytelen. Mindettől függetlenül a kistérség
8 települése Kiskunhalas Város Önkormányzat felé kifejezte partnerségi együttműködési
szándékát, így a külterületi földutak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek,
eszközök beszerzésére a pályázat benyújtásra kerül. Tájékoztatásul elmondja még, hogy
Kiskunhalas Város Önkormányzata a 8 települést képviselve fel kívánja keresni a térség
Országgyűlési Képviselőjét, hogy a benyújtandó pályázat érdekében támogatását kérje.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a mindenképpen kerüljön benyújtásra a pályázat, hiszen a lehetőség, még ha
kis mértékben is, de megvan arra, hogy támogatásban részesülhessen a pályázat.
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----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
138/2011.(IX.29.) ÖK

HATÁROZAT

Szándéknyilatkozat „Tanyaprogram”
keretében benyújtandó pályázathoz
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki Partnerségi együttműködés
megkötésére Kiskunhalas Város Önkormányzatával, a
2011. évi „Tanyaprogram” keretében beadandó pályázat
tekintetében.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Polgármester
_______________________

6. Előterjesztés a Bács-Gazda Coop Kft (Kiskunhalas, Harangos tér 9.)
bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Bács-Gazda Coop Kft bérleti szerződése
szeptember 30. napjával lejár, ezért ismételten benyújtotta kérelmét az önkormányzathoz és
további 5 évre bérbe kívánja venni a Piaccsarnok egyik nem lakás céljára szolgáló helyiségét.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a további 5 évre vonatkozóan ismételten kerüljön
megkötésre a bérleti szerződés. Megjegyzi, hogy az 5 éves időtartam egy biztonságot ad az
önkormányzat részére, hogy havi rendszerességgel bevételi forrást könyvelhet el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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139/2011.(IX.29.) ÖK

HATÁROZAT

Bács-Gazda Coop Kft önkormányzati tulajdonú nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérleti szerződése
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Bács-Gazda Coop Kft (6400
Kiskunhalas, Harangos tér 9.) részére 5 éves időtartamra
2011. október 1-től 2016. szeptember 30-ig bérbe adja
az önkormányzat tulajdonában lévő Kisszállás,
Felszabadulás u. 527 hrsz (Piaccsarnok) alatti 21,56 m2
területű nem lakás céljára szolgáló helyiséget.
A Képviselő-testület a bérleti díjat 2011. október 1-től
2011. december 31-ig 36.383 Ft/hó összegben állapítja
meg.

_______________________

7. Takarékossági intézkedések meghozatalának kötelezettségéről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az új, immáron harmadik takarékossági
intézkedési terv megalkotását az OTP Bank Nyrt tette kötelezővé az önkormányzat számára a
15 millió Ft-os működési hitel igénybevételének feltételeként.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
140/2011.(IX.29.) ÖK

HATÁROZAT

Takarékossági intézkedési terv (3) elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
OTP Bank Nyrt. által az önkormányzat éven belüli
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lejáratú hitel igénybevételéről szóló hitelszerződésben
foglalt takarékossági intézkedések meghozatalának
kötelezettségei alapján az alábbi intézkedéseket teszi:
1) Megszüntette az állati hulla elszállítását a lakosság
részére (az ezzel kapcsolatos szerződést felmondta),
mely éves szinten a 2012. évben 1.200.000 Ft
megtakarítást jelent.
2) Továbbra sem csatlakozik a NEFMI által meghirdetett
Arany János Tehetséggondozó és a Bursa Hungarica
Programhoz, ezért csak a már meglévő – felmenő
rendszerben megszűnő – jogosultak részére történik
kifizetés, mindez 2012. évben várhatóan 600.000 Ft
megtakarítást jelent.
3) Összevonta a két háziorvosi körzetet, a háziorvosi
feladatokat 1 fő vállalkozó háziorvos látja el, így 2011.
október 1-től kezdődően megszűnt az önkormányzati
háziorvosi ellátás, illetve annak önkormányzati
kiegészítő finanszírozása.
4) Tárgyalásokat kezd a szolgáltatóval az önkormányzati
és intézményi konyhákon keletkező ételhulladék
elszállításáról
szóló
szerződés
felmondásával
kapcsolatban. A várható megtakarítás 2012-ben
600.000 Ft.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: polgármester
5.) A közvilágítás kiadásainak csökkentése érdekében
intézkedik minden második lámpa leszereléséről.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: polgármester
6.) A Polgármesteri Hivatal informatikai eszközeinek
beszerzéséről szóló lízingszerződés 2011. szeptember
30-án lejár, és bár a mindennapi munka zavartalan
végzése érdekében szükséges lenne, újabb számítógép
beszerzést nem engedélyez. A megtakarítás 2012. évre
1.200.000 Ft.
7.) A közterület-fenntartás kiadásainak csökkentése
érdekében közösségi társadalmi munkát szervez a
testület.
8.) A testület az intézmény és szervezeti egységek
átalakítása során döntött arról, hogy a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
keretein belül működő támogató szolgálat és közösségi
ellátás kisszállási telephelyét megszünteti és 2012.
évben csak akkor működhetnek a szolgálatok, ha az
önkormányzatnak – az állami feladatfinanszírozáson
felül – saját forrásból a feladatellátást nem kell
kiegészíteni.
_______________________
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8. Előterjesztés Tőkéné Farkas
jogviszonyának megszüntetéséről

Klára

asszisztens

közalkalmazotti

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a háziorvosi körzetek összevonásával
megszűnt az önkormányzati háziorvosi feladatellátás, így az ottani körzetben lévő asszisztens
közalkalmazottra már nincs szükség. Ugyanakkor az összevont körzetben lévő vállalkozó
háziorvos az asszisztens munkájára igényt tart, így 2011. október 1. napjától Tőkéné Farkas
Klárát a továbbiakban a vállalkozásában alkalmazza. Ez a megoldás mindenki számára
egyaránt kedvező.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
141/2011.(IX.29.) ÖK

HATÁROZAT

Tőkéné Farkas Klára asszisztens közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy 2011.
szeptember 30. napjával Tőkéné Farkas Klára (szül:
Farkas Klára, Kiskőrös, 1974.03.12. an.: Horváth Ilona
Tompa, Damjanich u.130. szám alatti lakos) háziorvosi
asszisztens
közalkalmazotti
jogviszonya
közös
megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.
_______________________

9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt
eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
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----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
142/2011.(IX.29.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt 121/2011.(IX.01.)
ÖK, 123/2011.(IX.01.) ÖK, 125/2011.(IX.01.) ÖK,
127/2011.(IX.01.) ÖK és a 128/2011.(IX.01.) ÖK számú
lejárt határidejű önkormányzati határozatokról szóló
tájékoztatót elfogadja.

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó előkészületi munkálatok folyamatosan zajlanak. A közbeszerzési eljárás jogi
tanácsadásával megbízott Patay Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Patay Géza ügyvéd Úr és
egy fiatal kollégája hétfőn délelőtt személyesen felkereste az önkormányzatot, ahol
egyeztetésre kerültek a folyamatban lévő intézkedések. Felhívták az önkormányzat figyelmét
arra, hogy a beruházás megvalósíthatósága érdekében milyen fontos a határidők pontos
betartása, és nem ajánlják a határidő módosítást, mert azzal rengeteg időveszteség is járna.
Éppen ebből kifolyólag javasolták továbbá, hogy mielőbb kerüljön kiválasztása a projekt
menedzsment, mely szervezet a beruházáshoz kapcsolódó összes határidőt kézben tudja
tartani.
Meglátása szerint az ügyvédi iroda nagyon korrekt és jogkövető, és hangsúlyozták, hogy a
beruházás megvalósítása során olyan kockázatot nem vállalnak fel, amely törvényileg nem
fedezhető. Az ügyvédi iroda ilyen jellegű hozzáállása a feladat megvalósításához nagyon
pozitív, hiszen az önkormányzat magától nem is tudja, tudhatja, hogy egy ilyen nagy
volumenű európai uniós forrás igénybevételével is megvalósuló beruházás során milyen
komoly feltételrendszernek kell megfelelni.
_______________________

10. Képviselői kérdések, hozzászólások
Urlauberné Horváth Éva: Érdeklődik, a településközpont kialakítása „sétányépítés” pályázati
elszámolása hogy áll, van-e már újabb fejlemény az ügyben.
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal központi szerve 2011.09.22-én az önkormányzathoz megérkezett végzésében az
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elsőfokú eljáró hatóság határozatát megsemmisítette és a Ket. 105. §-ában biztosított
felhatalmazás alapján új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú hatóságot.
Az önkormányzat számára ez a legkedvezőbb döntés, amit az MVH meghozhatott. Bízik
abban, hogy az új eljárás során az önkormányzat végre megkaphatja a jogosan járó pályázati
támogatását.
Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Művelődési ház felújítására megnyert
IKSZ támogatás visszamondásának feltételeit keresik, mert sajnos a sétányépítés és az
iskolatető felújítás kapcsán érzékelt negatív hatások miatt az önkormányzat nem tudja
felvállalni azt, hogy megelőlegezési hitel igénybevételével valósítsa meg a beruházást. Nem
tudja megengedni azt, hogy a beruházás megvalósítása végéig, és még ki tudja azt követően
még hány hónapig kelljen hitelből megelőlegezni a kiadásokat, amíg a pályázati támogatáshoz
hozzájuthat. Az önkormányzat már így is túlvállalta magát, és ezeknél a beruházásoknál
nemcsak a hitel összegét, hanem bizony annak igen magas kamatát is meg kell fizetnie.

____________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 óra 30 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

