JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 29. du. 13
órai kezdettel tartott soron-kívüli 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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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Fogorvosi alapellátási feladat átadás-átvételéről szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

2.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 11/2002. (VII.19.)
számú rendelet módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester

3.) Ajánlattételi
ellátására

felhívás

a

szennyvízberuházás

projektmenedzsment

feladatainak

Előadó: Kispál István polgármester

4.) Hó-eltakarítási feladatok ellátásáról szóló újabb szerződés jóváhagyása, korábbi
szerződés hatályon kívül helyezése
Előadó: Kispál István polgármester

5.) Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
mezőgazdasági utak fejlesztéséhez, a 2012. évtől nyújtandó támogatásokra
Előadó: Kispál István polgármester

6.) Vízdíj rendelet módosítása
Előadó: Kispál István polgármester

7.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

____________________________

Alapból
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Fogorvosi alapellátási feladat átadás-átvételéről szóló megállapodás
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésében elmondja, hogy már előző képviselő-testületi ülésen is szó volt
róla, hogy megkereste Tompa város polgármestere, mert a jelenlegi fogorvosuk bejelentette,
hogy 2011. december 31-től nem kívánja tovább folytatni fogorvosi tevékenységét. Nincs az
önkormányzatuknak saját rendelője, felszerelése, mert a régi rendelő a jelenlegi fogorvos
tulajdonában van. A jogszabály előírja, hogy a fogászati ellátás kötelező önkormányzati
feladat, a lakosság nem maradhat ellátás nélkül, ezért kéri, hogy a mi fogorvosunk Dr.
Endrész Ákos helyettesítéssel lássa el a fogászati feladatokat.
A Képviselő-testület felhatalmazta őt a közös fogászati ellátás biztosításának további
rendezésére, az együttműködési megállapodás elkészítésére, a helyettesítő fogorvossal való
tárgyalásra.
Időközben egyeztetés történt az Egészségpénztárral. Tompa és Kisszállás fogorvosi körzetét
össze kell vonni és Kisszállás kapja a finanszírozást.
Az Országos Egészségpénztárhoz január 5-ig meg kell küldeni a jogerős működési engedélyt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Ismerteti, hogy a Humánpolitikai Bizottság előzetesen megtárgyalta
a napirendet és javasolja az együttműködési megállapodás jóváhagyását.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
189/2011.(XII.29.) ÖK

HATÁROZAT

Fogorvosi alapellátásról szóló megállapodás jóváhagyása
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja Tompa város által kezdeményezett, a két
településre kiterjedő közös fogászati ellátással
kapcsolatos együttműködési megállapodást.

__________________________
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2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló
11/2002.(VII.19.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Ismerteti, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a
rendeletmódosítást, és javasolja annak elfogadását.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
27/2011.(XII.30.)
Rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló
11/2002. (VII.1.) szóló rendelet módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. tv. 2.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Humánpolitikai
Bizottság előzetes véleményének kikérésével a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
körzetekről szóló 11/2002.(VII.1.) számú rendeletének módosítását az alábbiak szerint rendeli
el.
1. §.
A R. 1. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„1. §. (3) A fogorvos által nyújtott, működtetési jog alapján végezhető egészségügyi ellátás
körzete Kisszállás község és Tompa város közigazgatási területe, kivéve, ha törvény másként
nem rendelkezik.”
2. §.
E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

__________________________
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3. Ajánlattételi felhívás
feladatainak ellátására

a

szennyvízberuházás

projektmenedzsment

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
190/2011.(XII.29.) ÖK

HATÁROZAT

Ajánlattételi felhívás a szennyvízberuházás
projektmenedzsment feladatok ellátására
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a szennyvíztisztító és csatornázás beruházás
(KEOP
2.1.0/B/10-2010-0044
azonosító
számú)
projektmenedzsment feladatok ajánlattételi felhívását és
azt az alábbi cégeknek tartja szükségesnek megküldeni:
1. Aquagroup Kft (8200 Veszprém, Csikász I. u.5.fszt 3.
2. Aquaprofit Műszaki-, Tanácsadási és Befektetési Zrt.
(1013 Budapest, Krisztina Krt. 32.)
3. OTP Hungaro-Projekt Kft. (1134 Budapest, Dévai u.
26-28. IV. em.)
4. PANNON FEJLESZTŐ Területi és Települési
Tervező, Szervező és Tanácsadó Kft. (4024.
Debrecen, Iparkamara u. 14.II/1.).
__________________________

4. Hó-eltakarítási feladatok ellátásáról szóló újabb szerződés jóváhagyása,
korábbi szerződés hatályon kívül helyezése
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésében elmondja, hogy a Képviselő-testület a 158/2011.(XI.29.)
számú határozatával hagyta jóvá Szabó Sándorné (Kiskunhalas, Práger Á. u. 2.) egyéni
vállalkozóval hó-eltakarítási feladatokról szóló vállalkozási szerződést. A szerződés
aláírásakor kiderült, hogy a vállalkozó nem rendelkezik olyan megfelelő géppel, mellyel a
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külterületi földutakon is lehetne havat takarítani, ezért új vállalkozót kellett keresni a feladat
elvégzésére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
191/2011.(XII.29.) ÖK

HATÁROZAT

Hó-eltakarítási munkálatokra vonatkozó árajánlat elfogadásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja az INTERDIKO Kft. (6414
Pirtó, Dózsa Gy. u.18.) hó-eltakarítási munkálatokra adott
árajánlatát.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 158/2011.
(XI.29.) ÖK számú határozatát visszavonja.

__________________________

5. Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
mezőgazdasági utak fejlesztéséhez, a 2012. évtől nyújtandó támogatásokra
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Ismerteti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági
utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
111/2011.(XI.24.) VM. rendeletet. Elmondja, hogy az V. körzetben, a tavasz folyamán
belvízvédekezést igénylő területet átszelő földutak felújítását kellene elvégezni. Az
útfelújítást terveztetni és engedélyeztetni kell, amennyiben vízelvezető árok is készül, akkor
annak vízjogi engedélyeztetését is biztosítani kell.
Az elnyerhető támogatás a bekerülési költség 75 %-a. Jelenleg még kérdéses, hogy a 27 %-os
általános forgalmi adó megfizetése milyen módon történik, a támogatásban lehet-e
érvényesíteni. Pályázatot nemcsak az önkormányzatok, hanem az úttal érintett
földtulajdonosok is nyújthatnak be.
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Urlauberné Horváth Éva: Kérdése, hogy a pályázatban esetlegesen a Kápolnai út padkázását
lehetne-e szerepeltetni? Javasolja, hogy az érintett földtulajdonosok is járuljanak hozzá az
önerőhöz.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
192/2011.(XII.29.) ÖK

HATÁROZAT

Mezőgazdasági utak fejlesztéséről szóló pályázat előkészítése
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a 111/2011.(XI.24.)
VM. számú rendeletben foglaltak alapján:
- tisztázza, hogy a 75 %-os támogatásnak részét
képezi-e a 2012. január 1-én hatályba lépő 27
%-os általános forgalmi adó,
- szerezzen be tervezői árajánlatot az V.
körzetben lévő, felújításra váró földutakra
vonatkozóan, s erről a soron következő ülésen
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
__________________________

6. Vízdíj rendelet módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Ismerteti a HALASVÍZ Kft. ügyvezetőjének levelét. Javasolja, hogy a 2011.
december 15-i ülésen elfogadott 24/2011.(XII.15.) rendelet hatálybalépésének időpontja 2011.
december 30-ra módosuljon.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

-----------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
28/2011. (XII.30.)
Rendelete
az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz 2012. évi díjának
megállapításáról szóló 24/2011.(XII.15.) számú rendeletének módosításáról
Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatoktól szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésben, és az árak megállapításáról szóló többszörösen
módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról szóló
24/2011.(XII.15.) számú rendeletének módosítására a következőket rendeli el:
1. §.
A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:
„E rendelet 2011. december 30. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 18/2010.(XII.16.)
számú rendelet hatályát veszti.”
2. §.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
__________________________

7. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:
-

a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásáról szóló 58/2011.
(XII.23.) BM. rendelet szerint önkormányzatunk 6.600.000 Ft támogatásban részesült,
melyet a település hátrányos helyzetének javításával összefüggésben,
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a
település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére lehet fordítani,
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-

-

a helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról szóló 60/2011.
(XII.23.) BM. rendelet szerint pedig 14.396.309 Ft támogatásba részesült
önkormányzatunk, melyet a meglévő rövid lejáratú hitelállományunk törlesztésére,
elsődlegesen likvidhitel, folyószámla-hitelkeret, munkabérhitel tartozás törlesztésére
lehet fordítani,
az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásából pedig
további 1.374.000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Elmondja, hogy a HTKT Szociális Szolgáltató Központja a közösségi ellátás és a támogató
szolgálat működtetésére pályázatot nyújtott be, miután mindkét ellátás nem normatív, hanem
feladatfinanszírozott. Sajnos csak a támogató szolgálat nyert a pályázaton, ezért 2011.
december 31-vel a közösségi ellátás megszűnik. A közösségi ellátáson foglalkoztatott
Némethné Tóbiás Klára átkerül a támogató szolgálathoz, míg a másik munkavállalónak a
munkaszerződése csak 2011. december 31-ig szól. A közösségi ellátásban gondozottak pedig,
amennyiben igénylik, a házi segítségnyújtás keretében kaphatnak egészségügyi és szociális
helyzetüknek megfelelő ellátást.
Benedek János: Javasolja, hogy a veszélyesebb útkanyarokhoz a síkosság mentesítéshez
hordják ki a homokot a korábbi éveknek megfelelően.
Urlauberné Horváth Éva: Tájékoztatja a testületet, hogy a Szociális Alapítvány szervezésében
sikeresen lezajlott a „nagycsaládosok karácsonya”. Köszöni a testületi tagok részvételét és
segítségét.

____________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 16 óra 30 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

