
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27. du. 15 

órai kezdettel tartott ülésén. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester 

Botka Sándor alpolgármester 

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Baumgartner József, Benedek János, 

Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt és  

Urlauberné Horváth Éva – képviselők, 

Dr. Binszki Terézia háziorvos,  

Hadar Zoltán rendőr százados, 

Balotai Sándor körzeti megbízott.  

 

 

 

 

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 kiküldött meghívóban szereplő 3.) napirend Beszámoló a községben végzett 

fogorvosi tevékenységről (Előadó: Dr. Endrész Ákos fogorvos) kerüljön a napirendről 

levételre, tekintettel arra, hogy az ülésen a napirend előadója nem tud jelen lenni. 

 

 

  -------- 

 

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 település közrend és közbiztonságának helyzetéről 

           

 Előadó: Dr. Husti János kapitányságvezető 

 

 

2.) Beszámoló a községben végzett háziorvosi tevékenységről 

 

Előadó: Dr. Binszki Terézia háziorvos  

 

 

3.) Javaslat a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.17.) 

számú rendelet módosítására 

 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

 

4.) Előterjesztés a 2012. évi ellenőrzési munkatervről 

 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

 

5.) Előterjesztés Leader pályázat benyújtásáról rendezvény célterületre 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

6.) Javaslat a benyújtott EU önerő Alap pályázathoz nyilatkozat tételről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

7.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló Déryné u. 8. 

szám alatti raktárhelyiség bérleti szerződésének felmondásáról 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

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

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

9.) Képviselői kérdések, hozzászólások 

 

 

 

   ____________________________ 



NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Beszámoló a település közrend és közbiztonságának helyzetéről 
           

 Előadó: Dr. Husti János kapitányságvezető 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Hadar Zoltán: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet, és elmondja, hogy Dr. Husti János 

kapitányságvezető üdvözletét küldi, aki egyéb fontos elfoglaltságai miatt nem tud az ülésen 

részt venni, így az ő képviseletében van most jelen.  

A beszámolóval kapcsolatban megjegyzi, a bűnügyi statisztika alapján megyei szinten is igen 

jók az elért eredmények, bár a lakosság szubjektív biztonsági véleménye nem ezt tükrözi. A 

rendőri jelenlétre fokozott figyelmet fordítanak. 

Elmondja, hogy Kisszállás településen folyamatosan 1 fő körzeti megbízott látja el a 

teendőket, viszont kettő fő lenne szükséges a feladat ellátására. Ennek érdekében próbál is 

megoldást találni. Érdeklődik, hogy az önkormányzat szolgálati lakást tudna-e biztosítani, 

amennyiben arra egy új körzeti megbízott részéről igény merülne fel. 

A személyes találkozás alkalmával kéréssel fordul az önkormányzathoz, mely a jelenlegi 

önkormányzati tulajdonú, de a rendőrség kezelésére átadott LADA NÍVA  körzeti megbízotti 

gépkocsira irányul. Köztudott, hogy a gépkocsi műszaki állapota miatt javításra szorul. 

Amennyiben az önkormányzat nem zárkózna el, akkor ő a közeljövőben egy egyeztető 

megbeszélést kezdeményezne, mely során a gépkocsi javíttatásával kapcsolatos teendőket 

lehetne megtárgyalni. 

Amennyiben ismételten lehetőség nyílna a személygépkocsi használatára, valamint a 2 fő 

körzeti megbízott a településen folyamatosan tevékenykedhetne, akkor messze menően 

pozitív irányban változhatna a jelenlegi települési közbiztonsági helyzet. A rendszeres rendőri 

jelenlét, a folyamatos elérhetőség a lakosság érdekeit szolgálja. 

 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a beszámolóban ismertetett adatok valóban 

gyönyörűek. Ezúton szeretné megköszönni a testületi ülésen jelenlévő körzeti megbízott 

munkáját, azt, hogy minden esetben akár telefonon, akár személyesen is elérhető volt. 

Érdeklődik, hogy a településen él-e olyan, kisebbséghez tartozó állampolgár, aki nincs a 

településre bejelentkezve, velük lehetne-e kezdeni valamit. 

 

 

Hadar Zoltán: Elmondja, hogy a jegyzői közreműködés hatékonyságával tudják csak kezelni 

ezt az ügyet. Amennyiben megtudják, hogy adott személy életvitelszerűen a településen 

tartózkodik, akkor lehet csak a személyt ellenőrizni, hogy a lakcím bejelentkezés ügyében 

megtette-e a törvényben előírt szükséges teendőt, azaz ideiglenes vagy állandó lakcímre 

jelentkezett-e a településre. Amennyiben ennek nem tett eleget, akkor lehet ellene 

szabálysértés miatt eljárást indítani, de csak akkor, ha a mulasztásnak még jogszerűen eleget 

tehet, azaz még nem évült el a mulasztási cselekménye. Ez változó időkorlátot jelent, 6 

hónaptól a 2 éves időtartamot foglalja magába. Sajnos azonban a rendőrségnek is kötve van a 



keze, mert ilyen esetekben csak pénzbírságot tudnak kiszabni, mivel a büntetést végrehajtó 

intézet számos esetben nem fogadja be a személyeket, mondván nincs orvosi igazolás, vagy 

saját nyilatkozatában az elkövető olyan nyilatkozatot tesz, amely kizárja a büntetés végrehajtó 

intézetbe történő elzárását. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a lakcím-bejelentkezések során a polgármesteri 

hivatalnál megjelenő bejelentkezőknél szigorú eljárást alkalmaznak. Csak akkor engedélyezik 

a lakcím-bejelentkezést, ha az illető személy földhivatali tulajdoni lappal igazolja, hogy 

nevezett ingatlan a tulajdonában áll, illetve, ha nem a saját tulajdonába kíván bejelentkezni, 

akkor a tulajdonos személyes megjelenése és ingatlanának igazolását követően aláírásával 

engedélyezi a bejelentkezőnek az ott tartózkodást. Ezekkel az intézkedésekkel számos olyan 

bejelentkezést sikerül elkerülni, amelynek a következménye a fiktíválási eljárás lett volna. 

Sajnos arra viszont a törvényben nincs korlát, hogy egy-egy ingatlanba hány fő jelentkezhet 

be, így van olyan kisebbség tulajdonában álló 2 szoba és konyhából álló ingatan, ahová közel 

25 fő van bejelentkezve. 

A népszámlálás kapcsán az önkormányzat tudomására jutott, hogy vannak a külterületen 

olyan itt tartózkodó idős, beteg személyek, akiről nem tudni, hogy kik azok. Olyan 

hajléktalanok, akik nyugdíjjal rendelkeznek, ezért őket valamilyen szinten „eltartják”, sok 

esetben kölcsönt vetetnek fel velük, elveszik az irataikat és dolgoztatják őket. Konkrét eset a 

négyestelepi volt tejház épülete, mely egy Budapestről érkező nő tulajdonában áll, és jelenleg 

három férfi van nála, nem tudni milyen jogcímen.  

Megragadja az alkalmat és felhívja a rendőrség figyelmét, hogy már az önkormányzathoz is 

elérkezett annak a híre, hogy a településen egy kisebbségi család uzsorás tevékenységet 

folytat. Ő, mint jegyző, tisztában van azzal, hogy ennek a ténynek a bizonyítása igen nehéz 

feladat, de szeretné felkérni a körzeti megbízottat, hogy ezekre kiemelt figyelmet fordítsanak. 

Szintén kéri a körzeti megbízottak segítségét abban is, hogy amennyiben tudomásuk van 

olyan „prostituált” megjelenéséről, akinek kiskorú gyermeke van, akkor tájékoztassanak, mert 

az önkormányzatnak a kiskorúakról gondoskodnia kell. 

 

 

Hadar Zoltán: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendőrség előtt ismert az 

„uzsorás” ügy, és már több lépést is tettek, de amint a Címzetes Főjegyző Asszony is 

megjegyezte a legnehezebb a bizonyítás, a tanúk meggyőzése arról, hogy tegyenek vallomást, 

mert annak hiányában a rendőrség nem tud eredményt elérni. Más településen egy nagyobb 

hálózatot több hónapos rendőri nyomozást követően tettenéréssel sikerült csak lefülelni, és itt 

megjegyzi, hogy a tettenérést megelőzően pedig egy nagyobb összegű jutalom felajánlását is 

megtette a rendőrség, de még úgy sem sikerült az ügyet lezárni. 

 

 

Botka Sándor: Örömmel veszi, hogy a 2 fő körzeti megbízotti álláshelyet fel kívánják tölteni, 

és tájékoztatja a Százados Urat, hogy az önkormányzat a körzeti megbízott részére tud és fog 

is szolgálati lakást biztosítani.  

 

 

Kispál István: Elmondja, az elmúlt évben egyetlen egy olyan bejelentés nem érkezett feléje, 

hogy a körzeti megbízott, vagy az ügyeletes járőr nem volt elérhető. A körzeti megbízott 

munkájával elégedett és pozitívumként kiemeli, számos esetben megfigyelte már, hogy saját 

gépkocsiját használta szolgálatban. Örül, hogy a százados Úr részéről is felmerült az 

önkormányzat tulajdonában lévő Lada Niva személygépkocsi műszaki állapotának 



megjavítására irányuló kezdeményezés, és természetesen partner az említett megbeszélés 

megszervezésében. A település igen nagy közigazgatási területtel rendelkezik, emellett igen 

sok a külterületi tanyák száma is, hiszen a lakosság 1/5-e él külterületen. A körzeti 

megbízottak mindennapi feladatuk ellátása érdekében jó lenne, ha gépjármű biztosításával 

több lehetőség nyílna a külterületen történő járőrözésre is.  

Hallotta, hogy még az idén Kiskunhalasra fognak vezényelni közel 150 fő rendőrt, reméli, 

hogy Kisszállás településen is fognak majd tevékenykedni. 

Megjegyzi, hogy a településen évek óta működik a polgárőr szolgálat, melynek vezetőségében 

most változások történtek, és reméli, hogy ennek köszönhetően a rendőrség és a polgárőrség 

között ismételten sikerül a jó együttműködési kapcsolatot kialakítani. 

Megköszöni a Rendőrkapitányság és a körzeti megbízott munkáját és a jövőre vonatkozóan 

hasonló jó egészséget és munkát kíván részükre. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

143/2011.(X.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

A közrend és közbiztonság helyzetéről  

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak 

szerint elfogadja a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 

közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. 

 

 

_______________________ 

 

 

2. Beszámoló a községben végzett háziorvosi tevékenységről 
 

Előadó: Dr. Binszki Terézia háziorvos  

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Dr. Binszki Terézia: Elmondja, hogy a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, de 

amennyiben a testület részéről kérdés merülne fel, arra természetesen választ fog adni. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

 



H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai bizottsági ülésen 

megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a háziorvosi 

beszámolót a mellékletben foglaltak alapján fogadja el. A bizottság nevében ezúton 

megköszöni a Doktornő eddigiekben végzett munkáját, a továbbiakban pedig jó egészséget és 

kitartást kívánnak részére, hiszen most, hogy a település immár egy ellátási körzetet alkot a 

Doktornő számára bizony megnövekedett az ellátotti létszám. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

144/2011.(X.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

A községben végzett háziorvosi tevékenységről  

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak 

szerint elfogadja Dr. Binszki Terézia háziorvos 

községben végzett háziorvosi tevékenységről szóló 

beszámolóját.  

 

 

_______________________ 

 

 

 

3. Javaslat a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

6/2011.(II.17.) számú rendelet módosítására 
 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, hogy 2011. november 2-án a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzést végez az önkormányzatnál, melynek 

keretében többek között a hatályos önkormányzati rendeleteket is ellenőrizni fogják. 

Javasolja, hogy az önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján a 

2011. évi költségvetésről szóló rendeletét az ez évben kötelezően és önként vállalt 

feladatainak meghatározásával egészítse ki. 

 

 

 



A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

21/2011.(X.27.) 

RENDELETE 

 

  

A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

6/2011.(II.17.) számú rendeletének módosításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés a), 

b) és c) pontja, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. 

törvény 65. §. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  

16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 91. §. (1) bekezdésében, valamint  a 

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III. 30.) 

számú önkormányzati rendelet 5.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Kisszállás 

Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.17.) önkormányzati 

rendeletének módosítására a következőket rendeli el. 

 

 

1. §. 

 

A R. az alábbi 1/A. §-sal egészül ki: 

 

„1/A. §. 

 

(1) A Képviselő-testület 2011. évben kötelező feladatként gondoskodik: 

 

a.) az egészséges ivóvíz ellátásáról, 

b.) az óvodai nevelésről, 

c.) az általános iskolai oktatásról és nevelésről, 

d.) az egészségügyi és szociális alapellátásról, 

e.) a közvilágításról, 

f.) a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, 

g.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, 

tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás 

(parkolás) biztosításáról, 

h.) nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. 

 



 

 

(2) A Képviselő-testület 2011. évben önként vállalt feladatként gondoskodik: 

 

a.) a településfejlesztésről és településrendezésről, 

b.) az épített és természeti környezet védelméről, 

c.) lakásgazdálkodásról, 

d.) vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról, 

e.) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásának ellátásáról, 

f.) közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, 

g.) helyi piac és vásár fenntartásáról, 

h.) mezőgazdasági tevékenységről, 

i.) állategészségügyi feladatokról, 

j.) tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól, 

k.) idősotthoni gondozásról, 

l.) támogató szolgálati és közösségi ellátásról, 

m.) gyógytestnevelői feladatok ellátásról, 

n.) logopédiai feladatok ellátásáról.” 

 

2. §. 

 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

4. Előterjesztés a 2012. évi ellenőrzési munkatervről 
 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, hogy kistérségi belső ellenőrzéshez az 

önkormányzatnak minden évben meg kell határoznia az ellenőrzés célját, melyet a 2012. évre 

vonatkozóan a 2011. évi normatív, normatív kötött és központosított támogatások 

elszámolására, valamint az önkormányzat 2011. évben indított beruházásaihoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások ellenőrzésében határozta meg. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

 

----------- 

 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

145/2011.(X.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

2012. évi önkormányzati belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

alábbiak szerint elfogadja az önkormányzat 2012. évi 

belső ellenőrzési munkatervét: 

 

2012. évi 
 

Ellenőrzési munkaterv 

 

2011. évi normatív, normatív kötött és központosított 

támogatások elszámolása. 

Kockázat: Nyilvántartások pontatlan vezetése, 

jogszabályok helytelen értelmezése, téves pót-

igénylések, lemondások. 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 2011. évben 

indított beruházásaihoz kapcsolódó közbeszerzési 

eljárások 

Kockázat: Az önkormányzat beruházásaihoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások lefolytatása a Kbt-ben foglaltak 

szerint valósult-e meg. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

5. Előterjesztés LEADER pályázat benyújtásáról rendezvény célterületre 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a Művelődési Ház intézményvezetőjének javasolta, 

hogy az önkormányzat „Vidám Gyermeknap” című LEADER pályázattal megvalósítandó 

rendezvényre készítse elő és nyújtsa be pályázatát.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

 



----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

146/2011.(X.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához 2011-től szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján  

LEADER rendezvény célterületre igényelhető támogatási kérelem benyújtásáról   

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

döntött az Európai Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-től szóló 76/2011. (VII.29.) VM 

rendelet alapján LEADER rendezvény célterületre 

igényelhető támogatási kérelem benyújtásáról. 

 

A „Vidám Gyereknap” című rendezvény teljes becsült 

költsége 390.000 Ft, az igényelt pályázati támogatás 

összege 250.000 Ft.  

 

_______________________ 

 

 

 

6. Javaslat a benyújtott EU önerő Alap pályázathoz nyilatkozat tételről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a testület a 109/2011.(VII.19.) ÖK számú 

határozatában döntött arról, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtja a Kisszállás 

szennyvíztisztítás és csatornázás (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044) számú nyertes pályázatának 

megvalósításához az EU Önerő alap támogatására irányuló pályázatát. Az önkormányzat a 

saját forrás 55 %-os mértékével számolva nyújtotta be pályázati igényét 126.443.038 Ft-ra. 

A Belügyminisztériumtól 2011. szeptember 28-án hiánypótlás érkezett, melyben a 

15/2011.(IV.22.) BM rendelet 5. §. (4) bekezdésére hivatkozva kérik az önkormányzatot, 

hogy a saját forrás hitelből történő biztosításáról egy igazolást/nyilatkozatot csatoljon. 

Ugyanis a rendelet 1. §. (6) pontjában meghatározott saját forrás összegébe a lakossági 

hozzájárulás, az egyéb szervezetek támogatása és egyéb magánforrások nem számíthatnak 

bele. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy az önkormányzat saját forrás összegébe nem 

számítható be a lakossági hozzájárulásból fedezett Víziközmű Társulati hitel összege, amely 

114.837.173 Ft, így saját forrás összegét ezzel az összeggel le kell csökkenteni. A BM 

rendelet alapján az önkormányzat az EU Önerő Alap támogatási igényét csak a lecsökkentett 

115.059.261 Ft 55 %-ára, azaz 63.282.594 Ft-ra lehet benyújtani. 



Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a hiánypótlás teljesítése érdekében az önkormányzat 

nyilatkozzon arról, hogy a lakossági hozzájáruláson (114.837.173 Ft) felüli, valamint az EU 

Önerő Alapból folyósított támogatáson felüli összeget hitelből fogja biztosítani. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szennyvízberuházáshoz 

kapcsolódóan a kivitelezési közbeszerzési tendert a Patay Ügyvédi Iroda elkészítette, így az 

önkormányzatnak csak az ügyvédi iroda felé van kifizetési kötelezettsége. Az önkormányzat 

nagyon vigyáz arra, hogy amíg az EU Önerő Alap támogatására benyújtott pályázat elbírálása 

nem történik meg, addig ne vállaljon fel olyan feladat, amely az önkormányzatnak fizetési 

kötelezettséget jelentene. 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy amint a Címzetes Főjegyző Asszony is megjegyezte, az 

önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel olyan kiadások felvállalását nem kívánja 

előidézni, amelynek fedezetére esetleg a későbbiekben ne lenne lehetőség. Az önkormányzat 

és a lakosság is nagyon szeretné, ha ez a nagy horderejű beruházás a településen 

megvalósulhatna. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a községben a 

szennyvíz hálózat kiépülhessen, de amíg annak fedezetére a forrás nem áll rendelkezésre, 

addig az önkormányzat felelőtlen vállalásokat nem hozhat. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

147/2011.(X.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

EU Önerő Alap pályázathoz nyilatkozat 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

15/2011.(IV.22.) BM rendelet 4. §. (1) bekezdés b) 

pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik arról, 

hogy a 109/2011.(VII.19.) ÖK számú határozat alapján 

benyújtott EU Önerő Alap támogatási igényre: 

- a lakossági hozzájáruláson (114.837.173 Ft) felüli, 

valamint 

- az EU Önerő Alapból folyósított támogatáson felüli   

összeget hitelből fogja biztosítani. 

 

 

_______________________ 

 



7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló 

Déryné u. 8. szám alatti raktárhelyiség bérleti szerződésének 

felmondásáról 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Xing Wang Da Kft ügyvezetője 2011. 

november 1-jei határidővel felmondta az önkormányzat tulajdonú Kisszállás, Déryné u. 8. 

szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződését. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Benedek János: Megjegyzi, egyetért azzal, hogy az önkormányzat vegye tudomásul a bérleti 

szerződés felmondását, de ne a november 1-jei határnappal, hanem a bérleti szerződésben 

meghatározott felmondási határidő betartásával. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

148/2011.(X.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Xing Wand Da Kft Kisszállás Déryné u. 8. önkormányzati tulajdonú 

nem lakás céljára szolgáló helyiség (raktár) bérleti szerződésének felmondásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Xing Wand Da Kft. (Szeged 

Gyöngyvirág u. 8/b.) által az önkormányzati tulajdonú 

Kisszállás, Déryné u. 8. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló helyiség (raktár) bérleti szerződésére irányuló 

felmondását.  

 

A Képviselő-testület a hatályban lévő helyiségbérleti 

szerződés 6. pontjában (szerződés felmondásával –a 

szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti, a 

felek felmondási időt 30 napban állapítják meg–) 

foglaltak alapján a bérleti szerződést 2011. december 1. 

napjával megszünteti. 

 

_______________________ 



8. 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. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

149/2011.(X.27.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglalt 137/2011.(IX.29.) 

ÖK és a 139/2011.(IX.29.) ÖK számú lejárt határidejű 

önkormányzati határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

 

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

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, a DÉMÁSZ Zrt-nek lejelentésre került, 

hogy a község belterületén mely utcákból tulajdonították el a lámpatestek, de a szolgáltató 

részéről a mai napig bezárólag még mindig nem kerültek pótlásra. Az önkormányzat kérte, 

hogy az eltulajdonított lámpatestek esetében a szolgáltató annak megfelelően korrigálja a 

közvilágítás díjfizetésének számláját. 

 

 

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

nehéz pénzügyi helyzete ellenére a GDF Suez Energia Magyarország Zrt részére kifizette az 

intézmények összes gázszámláját, hogy a fűtési idény beálltával tiszta lappal indulhasson, erre 

kiderült, hogy az önkormányzatnak 1,4 millió Ft-os túlfizetése lett. Természetesen az 

önkormányzat azonnal kérte, hogy a közmű szolgáltató soron kívül utalja vissza a túlfizetést, 

de joggal teszi fel a kérdést, hogyan történik akkor a szolgáltató részéről a számlázás, amikor 

az önkormányzat minden hónapban leolvassa, és az aktuális fogyasztást jelenti le a 

szolgáltatónak? 

 

 

_______________________ 



 

9. Képviselői kérdések, hozzászólások 
 

 

 

Botka Sándor: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a halottak napjára tekintettel a kedd 

reggeli piac hétfőn kerül megtartásra, melyről az árusokat és a lakosságot is tájékoztatták.  

 

Felhívja a Képviselőtársai figyelmét, hogy a halottak napja alkalmával elérkezik az az idő, 

amikor a község érdekében tevékenykedő köztiszteletben álló, elhalálozott személyek 

(képviselők, tisztségviselők, gyógyszerész, stb.) megemlékezésére kerül sor, melyet a testület 

már évek óta mintegy hagyományként teljesít. Kéri, akinek ideje engedi, az hétfőn du. 14 

órakor jelenjen meg a temetőnél és közösen emlékezzenek meg egy-egy koszorúval az 

elhunyt személyekről.  

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális 

Alapítvány által augusztusban benyújtott pályázat támogatásban részesült. A sikeres 

pályázatnak köszönhetően a községi kemencéhez kapcsolódóan asztalok, padok, sütőlapát, 

továbbá az alapítvány irodájába kisebb bútorzat (asztal, szék) kerül beszerzésre összesen 

780.000 Ft értékben. 

 

 

Benedek János: A Képviselő-testület nevében ezúton is gratulál a Szociális Alapítványnak, 

hogy ismételten a település érdekeit figyelembe véve pályázatott, hiszen az alapítvány által 

megtervezett és kivitelezett kemence a község lakosságát szolgálja. 

 

____________ 
 

 

 

 

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

berekesztette. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 

 


