JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 30. du.
16 órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Benedek János, Baumgartner József, Bunduláné Balázs Mária,
Dr. Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Csiszár Csaba vezető főtanácsos.

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 Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális
intézményi feladatokról
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról
Előadó: Kispál István polgármester
tanyagondnokok
3.) Beszámoló a szociális étkeztetési feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
5.) Döntés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása tárgyában
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Döntés a Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működéséről
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a Napraforgó Óvoda alapító okiratának
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester

8.) Kisszállás község Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervének elfogadásáról
Előadó: Kispál István polgármester

3

9.) A települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2008. (VIII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
10.)
A szennyvízberuházás során létrehozott közművagyon üzemeltetőjének
kijelöléséhez szükséges üzemeltetői nyilatkozat kérése
Előadó: Kispál István polgármester
11.)
Kiss István III. körzet 20. szám alatti lakos - Petőfi u. 20/B. alatti lakás
bérletével kapcsolatos - kérelme
Előadó: Kispál István polgármester

12.)

ASR konténer használatba adási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

13.)

Közbeszerzési statisztikai adatok összegzése
Előadó: Kispál István polgármester

14.)

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044 pályázat támogatási szerződés módosításának
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

15.)

Földterület biztosítása szennyvíztisztító telepnél
Előadó: Kispál István polgármester

16.)
Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a
két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

17.)

Képviselői kérdések, interpellációk
__________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett
szociális intézményi feladatokról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Szociális Szolgáltató Központ
vezetője, Nyilas László, valamennyi Kisszálláson ellátott feladatra vonatkozóan megküldte a
beszámolókat. Nevezett a Humánpolitikai Bizottság ülésén is részt vett. A kistérségi Társulási
Tanács és az ahhoz tartozó önkormányzatok is egyetértenek abban, hogy az SzSzK-t ez év
végéig fent kell tartani. Elsősorban a szociális otthon további fenntartása a kérdéses, mely a
jövő évi költségvetés finanszírozhatóságától függ.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Ismerteti, hogy a Humánpolitikai Bizottság előzetesen megtárgyalta
a napirendet. Elmondja, hogy nagyon jó érzés volt hallani az SzSzK vezetőjétől, hogy a
kisszállási telephelyeken dolgozók mind szakmailag, mind pedig a költségvetési gazdálkodás
terén kiemelkedő munkát végeznek a szervezeten belül. A bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:

67/2013. (V.30.) Ök.

HATÁROZAT

Szociális Szolgáltató Központ kisszállási
telephelyein végzett szociális intézményi
feladatokról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a Szociális Szolgáltató Központ
kisszállási telephelyein 2012. évben végzett szociális
intézményi feladatokról szóló beszámolót.
__________________________
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2. Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy sajnos a tanyagondnoki szolgáltatás
állami finanszírozása az idei évben is nagyon alacsony a szükséges kiadásokhoz képest. A
tanyagondnokok munkájára az elmúlt évben sem érkezett panasz.
Elmondja továbbá, hogy 2013. szeptember 1-től kezdődően bizonytalan még, hogy a
külterületről beszállított gyermekek napi iskolai elfoglaltsága hogyan alakul. A napokban több
szülő kereste meg, akik elmondták, hogy az általános iskola olyan nyilatkozatot kér tőlük,
melyben megjelölik, hogy gyermekeik szeptember 1-től délután meddig fognak tartózkodni az
intézményben. Tudvalévő, hogy erre azért került sor, mert a köznevelési törvény kimondja,
hogy az általános iskolás gyermekeknek naponta 16 óráig kell az iskolában lenniük. Ez alól
csak az igazgató adhat felmentést. Problémát jelent ez azoknál a gyermekeknél, akiket a
tanyagondnoki szolgálat szállít be a külterületről. Sajnos, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtól ilyen megkeresés az önkormányzat felé nem érkezett. A tanyagondnokok
munkaidejét nem lehet tovább növelni, miután a munkaidejük 6 óra 30 perckor kezdődik a
reggeli gyermekszállítás miatt és általában 16 óráig tart, nem beszélve az esetlegesen
jelentkező hétvégi munkavégzésről.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Urlauberné Horváth Éva: Ismerteti, hogy a Humánpolitikai Bizottság előzetesen megtárgyalta
a napirendet. A bizottság és személy szerint is köszönetét fejezi ki a tanyagondnokoknak
azért, hogy napi 6 órában is lelkiismeretesen ellátták a feladatukat. A bizottság mindkét
beszámolót elfogadásra javasolja a testületnek.
Bunduláné Balázs Mária: Elmondja, hogy mint óvónő napi kapcsolatban van a
tanyagondnokokkal. A tanyagondnokok nemcsak a gyermekek külterületről való beszállítását
végzik, hanem a szülők és az óvónők közötti kapcsolatot is biztosítják. Mint óvodapedagógus
elmondja, hogy tapasztalata szerint a gyerekek nagyon szeretik a tanyagondnokokat.

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
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68/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Beszámoló az I. számú tanyagondnoki
körzetben 2012. évben végzett tevékenységről
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja az I. számú tanyagondnoki
körzetben 2012. évben végzett tevékenységről szóló
beszámolót.

----------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
69/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Beszámoló a II. számú tanyagondnoki
körzetben 2012. évben végzett tevékenységről

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a II. számú tanyagondnoki
körzetben 2012. évben végzett tevékenységről szóló
beszámolót.

__________________________

3. Beszámoló a szociális étkeztetési feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a szociális étkeztetési feladatokat 1 fő
látja el, ugyanakkor minden évben közfoglalkoztatásban dolgozók is segítik munkáját,
elsősorban a hétközi és a hétvégi ebédek házhozszállításában.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólások:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a szociális étkeztetés végző Sólya Lászlóné feladata
2013. január 1-tól kezdődően megnőtt, miután Ábrahámné Szekula Anna szociális ügyintéző
a Kiskunhalasi Járási Hivatal állományába került át, hiszen 2012. december 31-ig az
étkeztetést igénybe vevők internetes jelentését és az új igénylőkkel kötött megállapodását, a
térítési díj meghatározását ő végezte. 2013. január 1-től ez a feladat Sólya Lászlónéra hárul
úgy, hogy számítógéppel és internet kapcsolattal nem rendelkezik, ezért mindezt a
Polgármesteri Hivatalban kell elvégeznie a hivatali dolgozó számítógépén.
Urlauberné Horváth Éva: Ismerteti, hogy a Humánpolitikai Bizottság előzetesen megtárgyalta
a napirendet és a beszámolót elfogadásra javasolja.

---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
70/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Szociális étkeztetési feladatok
2012. évi ellátásáról szóló beszámoló
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a szociális étkeztetés 2012. évi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
__________________________

4. Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Ceglédi Zoltánné dr.: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a 2013. január 1-től kezdődően
a jegyző érdemi döntést igénylő gyámhatósági feladatai – kivéve a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény és az óvodáztatási támogatásról való döntést – megszűntek.
Szintén a Kiskunhalasi Járási Hivatal személyi állományába került át Király Kálmán
Károlyné, aki a gyámügyi feladatokat ellátta. Az itt maradó, előbb említett ügyek intézését a
hivatalon belül kellett megoldani a maradó köztisztviselőkkel. A szociális és a gyámügyi
ügyintézők távozásával a gyermekjóléti és családsegítő feladatot ellátó Vinek Tiborné
munkája is megnőtt, hiszen addig, amíg az elmúlt években a lakosság 3 ügyintézőhöz is
fordulhatott segítségért nyugdíj, „rokkant nyugdíj”, közüzemi tartozások rendezése, gyes
ügyintézése céljából, most minden feladat Vinek Tibornéra hárul.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Ismerteti, hogy a Humánpolitikai Bizottság előzetesen megtárgyalta
a napirendet és azt elfogadásra javasolja.

-----------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
71/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról szóló
beszámolót.
__________________________

5. Döntés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása tárgyában
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Ismerteti, hogy a Humánpolitikai és a Pénzügyi, Településfejlesztési
és Településüzemeltetési Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendet és azt elfogadásra
javasolja.

----------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
72/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
1. Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. június
1. napjával létrehozott, többszörösen módosított Halasi Többcélú
Kistérségi társulás Társulási Megállapodás módosítását az 1. sz.
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.
__________________________

6. Döntés a Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
H o z z á s z ó l ás :
Urlauberné Horváth Éva: Ismerteti, hogy a Humánpolitikai Bizottság előzetesen megtárgyalta
a napirendet és azt elfogadásra javasolja.
-------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
73/2013. (V.30.) ÖK

H A TÁ R O Z A T

Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működéséről
1. Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti társulás 2013. június 30.
napjával történő megszüntetésével.

10
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Halas és Környéke Orvosi
Ügyeleti Társulás jogutódja Kiskunhalas Város Önkormányzata
(Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás székhely
önkormányzata) legyen mind a feladatellátás és a vagyontárgyak,
mint a követelések és kötelezettségek tekintetében.
3. A Képviselő-testület a feladat átadás/átvállalási szerződés 1. sz.
melléklet szerinti tartalmával egyetért és felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.
__________________________

7. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a Napraforgó Óvoda alapító
okiratának módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 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:
74/2013.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
1) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
2) Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. Megnevezése:
Kisszállási Polgármesteri Hivatal
3) Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.
§. (1) bekezdése alapján az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
4) Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. Alaptevékenysége:
Alaptevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat működésével,
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5)

6)

7)

8)

9)

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Az Alapító Okirat 13/a. pontt5al egészül ki:
13/a. Költségvetési szerv jogállása:
Jogi személy
Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt Kisszállás Község Polgármestere a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. §.
(1) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 247. §.-a alapján nevezi ki.
Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján
köztisztviselői vagy közszolgálati ügykezelői közszolgálati jogviszony
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján polgári
jogi jogviszony
 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
munkaviszony
Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
17. Vagyon feletti rendelkezés joga:
A
vagyongazdálkodás
szabályait
Kisszállás
Község
Önkormányzat
33/2000.(XII.14.) számú rendelete szabályozza.
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 713 hrsz-ú 2.409 m2 ingatlan
a rajta található 250 m2 épülettel
Az Alapító Okirat záradéka:
1. Kisszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Kisszállás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2012. (II.27.) ÖK számú határozatával
hagyta jóvá.
2. Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba.
3. A Képviselő-testület jelen módosító okirat elfogadásával egyidejűleg hatályon
kívül helyezi a 20/2013. (II.14.) ÖK számú határozatát.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
75/2013.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
1) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a Napraforgó
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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2) Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerinti
tevékenység
3) Az Alapító Okirat „Alaptevékenységei” helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. Alaptevékenységei:
Óvodai nevelés
Különleges bánásmódot igénylő:
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű
gyermek
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek óvodai
nevelése, fejlesztése.
Az iskolakezdéshez szükséges testi, lelki és szociális érettség kialakulásához
szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása.
4) Az Alapító Okirat „5. Szakágazati száma (TEÁOR)” 6. Szakágazati száma -.ra
módosul
5) Az Alapító Okirat „Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat-rend szerinti
besorolása” rendelkezés a 7. sorszámot kapja.
A „851011 Óvodai nevelés, ellátás” helyébe 851011 Óvodai nevelés szöveg lép
A „851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek
nevelése
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek nevelése” helyébe a következő rendelkezés lép:
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése
- az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés
fejlődési zavarral küzdő gyermek
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
gyermek nevelése
6) Az Alapító Okirat „6. Illetékessége, működési területe” rendelkezés a 8. sorszámot
kapja.
7) Az Alapító Okirat „7. Törzskönyvi azonosító száma” rendelkezés a 9. sorszámot
kapja.
8) Az Alapító Okirat „9. Típusa” rendelkezés a 10. sorszámot kapja.
9) Az Alapító Okirat „10. OM azonosítója” rendelkezés a 11. sorszámot kapja
10) Az Alapító Okirat „11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
megnevezése”rendelkezés a 12. sorszámot kapja
11) Az Alapító Okirat „12 Székhelye”rendelkezés a 13. sorszámot kapja
12) Az Alapító Okirat „13. Fenntartó szerv megnevezése” rendelkezés a 14. sorszámot
kapja.
13) Az Alapító Okirat „14 Székhelye” rendelkezés a 15. sorszámot kapja.
14) Az Alapító Okirat „Felügyeleti szerv megnevezése”rendelkezés a 16. sorszámot kapja.
15) Az Alapító Okirat „Székhelye”rendelkezés a 17. sorszámot kapja.
16) Az Alapító Okirat „15. Gazdálkodási besorolása”rendelkezés a 18. sorszámot kapja
és kiegészül a „Pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátását a Polgármesteri
Hivatal végzi” szövegrésszel.
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17) Az Alapító Okirat „Vezetőjének megbízási rendje”rendelkezés helyébe a következő
rendelkezés lép:
„19. Vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület az intézmény vezetőjét a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Tv., valamint annak végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.”
18) Az Alapító Okirat „16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése” rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:
20.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. szerint.”
19) Az Alapító Okirat „Feladatellátást szolgáló vagyon” rendelkezés a 21. sorszámot
kapja.
20) Az Alapító Okirat „Vagyon feletti rendelkezés joga” rendelkezés helyébe a
következő rendelkezés lép:
„22. Vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyongazdálkodás szabályait a Kisszállás
Község Önkormányzat 33/2000.(XII.14.) számú rendelete szabályozza. Az Óvoda a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján.
Az Óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.”
21) Az Alapító Okirat „Maximális gyermeklétszám” rendelkezés a 23. sorszámot kapja.
22) Az Alapító Okirat „Csoportok száma” rendelkezés a 24. sorszámot kapja.
23) Az Alapító Okirat záradéka:
1. Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda alapító okiratát Kisszállás
Község Önkormálnyzat Képviselő-testülete 26/2012.(II.27.) ÖK számú
határozatával hagyta jóvá.
2. Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba.
3. A Képviselő-testület jelen módosító okirat elfogadásával egyidejűleg hatályon
kívül helyezi a 21/2013.(II.14.) ÖK számú határozatát.

___________________________

8. Kisszállás község Önkormányzatának
vagyongazdálkodási tervének elfogadása

közép-

és

hosszú

távú

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kispál István: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzat az éves
költségvetési tervének elfogadása előtt a korábbi években meghatározta az adott évre
vonatkozó „Vagyongazdálkodási irányelveket”, ugyanakkor a jogszabályi változások
miatt el kell készíteni a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet is. Ezt a testület
elmulasztotta, ezért a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétellel
élt.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Ismerteti, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a napirendet előzetesen megtárgyalta és javasolja a vagyongazdálkodási terv
elfogadását.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
76/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás község Önkormányzatának középés hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az
Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. § (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét az alábbi tartalommal fogadja el:
I. Kisszállás Község Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve 2013-2017.
évekre vonatkozóan:
1. Az Önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: a nemzeti vagyon alapvető
rendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és
önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.
Az önkormányzati vagyon hasznosításának formái:
a) A feladatok ellátásához nem szükséges, szabad vagyon értékesítése: forgalmi
értékbecsléssel, az Nvtv.-ben foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az
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önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására.
A vagyon értékesítéséből származó bevételt elsősorban fejlesztési kiadásokra
kell fordítani.
b) Használatba adás, bérbeadás: a lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint
földterületek, telkek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében
történhet. A bérlet útján nem hasznosított ingatlanok esetében törekedni kell
arra, hogy minél rövidebb ideig legyenek kihasználatlan állapotban.
c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: az önkormányzati
feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható, azonban ez a tevékenység az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó
szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
5. Az önkormányzati feladatváltozások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a
felesleges vagyontárgyak értékesítésére.
6. Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében
kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására.
II.

Kisszállás Község Önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási terve 20132022. évekre vonatkozóan:
1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapja a középtávú vagyongazdálkodási terv.
2. A vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési
stabilitás biztosítása érdekében.
3. Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi,
szakmai előírások) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás
színvonalának emelése érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével –
korszerűsíteni szükséges.
4. A vagyon hasznosítás során a bevételszerzés mellett szem előtt kell tartani azt is,
hogy az ne eredményezze a vagyon felélését. A piaci helyzet ismeretében évente felül
kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.
5. A vagyonhasznosítás bevételeit elsősorban a vagyontárgyak megóvására , felújítására,
illetve beruházások finanszírozására kell fordítani.
6. Törekedni kell az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek
maximális kihasználására.

Felelős: Tisztségviselők
Határidő: 2013. május 30.
__________________________

9. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 10/2008.
(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítása
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Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kormány a II. féléves
munkatervében napirendre tűzte a hulladékgazdálkodásról szóló törvény újraszabályozását.
2013. január 1-től az Energia Hivatal központilag fogja meghatározni a díjmértéket, melyre
ezidáig még nem került sor. A szolgáltató viszont javaslatot tett a 2013. évi díjmértékre és
kéri a konzorciumban résztvevő önkormányzatoknak, hogy az a helyi rendeletükbe építsék be.
Megjegyzi, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet alapján a 2013. január 1-től hatályba
lépő díjemelés törvénysértő, tekintettel arra, hogy a hatályba lépést megelőzően 30 nappal
korábban kellett volna arról rendelkezni és a díjemelés a 4,2 %-ot nem haladhatja meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Ismerteti, hogy a Pénzügy, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendet és javasolja a rendelet módosítását a
testületnek.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2013.(V.31.) számú
önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
10/2008.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Képviselőtestület Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el.
1. §.
A R. 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„(1) A lakosság a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített 70, 120, 240, 1100, 4000, 5000, 7000 literes gyűjtőedényt,
valamint – a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzet űrtartalmát
meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a Szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.”
2.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1.
napjától kell alkalmazni.
__________________________

10. A szennyvízberuházás során létrehozott közművagyon üzemeltetőjének
kijelöléséhez szükséges üzemeltetői nyilatkozat kérése
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A napirenddel kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Ismerteti, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendet és javasolja a határozat elfogadását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
77/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Üzemeltetői nyilatkozat kérése a Halasvíz Kft-től
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
üzemeltetői nyilatkozatot kér a Halasvíz Kft-től (6400
Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) a KEOP 2.1.0/B/10-2010-0044
azonosító számú pályázati támogatással megépülő
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szennyvízcsatorna hálózat és tisztítótelep üzemeltetésére
vonatkozóan.
__________________________

11. Kiss István Kisszállás, III. körzet 20. szám alatti lakos – Kisszállás, Petőfi
u. 20/B. alatti lakás bérletével kapcsolatos – kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kispál István: Emlékezteti a képviselőket, hogy a Kisszállás, Petőfi utca 20/B. szám alatti
önkormányzati lakást a testület döntése előtt a jelenlévő képviselők megtekintették, így
látható, hogy a bérlő által megjelölt költségek – melyek csak az anyagköltséget tartalmazzák,
munkadíjat nem – nem túlzóak. A bérlő a bérbeadó, jelen esetben az önkormányzat helyett
végzi el a lakás felújítását.
Javasolja, hogy a kérelemben megjelölt összeget ismerje el és biztosítson a bérlőnek
„bérbeszámítási jogot”. Foglalja határozatba ugyanakkor azt is, hogy amennyiben a bérlő
hibájából a bérbeszámítási jog érvényesítési ideje alatt a bérleti jogviszony megszűnik, úgy a
bérlő semmilyen kártalanításra nem tart igényt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Ismerteti, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendet, és javasolja, hogy a testület a polgármester
által elmondottak szerint hozza meg határozatát.

------------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
78/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás, Petőfi utca 20/B. szám alatti
önkormányzati lakás felújítása
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Kiss István Kisszállás, III. körzet 20. szám
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alatti lakos, mint a Kisszállás, Petőfi utca 20/B. szám alatti
önkormányzati lakás bérlőjének kérelmét.
A
Képviselő-testület
a
kérelmező
által
a
lakásbérleményére fordítandó számlával igazolt költség
(139.525 Ft) jogosságát elismeri és hozzájárul ahhoz,
hogy Kiss István a részére megállapított havi lakbérben
érvényesítse azzal a kikötéssel, hogy amennyiben
„bérbeszámítási jog” (1 év) letelte előtt a bérleti
jogviszony a bérlő hibájából megszűnik, a bérlő
semmilyen kártalanításra nem tarthat igényt.
__________________________

12. ASR konténer használatba adási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ASR konténer műszaki átadása
megtörtént, azonban az üzeme helyezéséhez a szolgáltatónak, a Halasvíz Kft-nek üzemeltetési
vízjogi engedélyt kell kérnie. A kérelemhez mellékelni kell a képviselők részére kiküldött
használatba adási szerződést is.
A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Ismerteti, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendet és javasolja a szerződés jóváhagyását.

---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
79/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

ASR konténer használatba adási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a Honvédelmi Minisztérium és Kisszállás
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község Önkormányzat között – ASR konténer használatba
adásáról szóló – szerződést, egyben felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.

__________________________

13. 2012. évi közbeszerzési eljárások statisztikai összegzése
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A napirenddel kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Ismerteti, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság előzetesen megtárgyalta az összegzést és javasolja annak elfogadását.

-----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
80/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

2012. évi közbeszerzési eljárások statisztikai összegzése
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja
az önkormányzat által 2012. évben lefolytatott
közbeszerzési eljárások statisztikai összegzéséről szóló
jelentést.
__________________________

14. KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044 pályázat támogatási szerződés módosításának
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Kispál István: Szóbeli kiegészítőjében elmondja, hogy a projektmenedzser részéről felmerült,
hogy a támogatási szerződés módosításával együtt járó – a projektmenedzsment szervezet
költségeit érintő – elszámolható költségek megvonását az önkormányzat ne fogadja el, hanem
nyújtson be kifogást a NKEK-hoz. Miután a kifogás elbírálásáig az önkormányzat újabb
támogatást nem hívhat le, és saját pénzügyi eszközeiből a beruházást nem tudja finanszírozni,
ezért nem javasolja a kifogás benyújtását, mindamellett, hogy meglátása szerint sem az
önkormányzat hibájából csúszik a beruházás eredeti határidőben történő befejezése.
A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
H oz z á s z ó l á s :
Benedek János: Ismerteti, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendet és egyetértve a polgármesterre, javasolja a
támogatási szerződés jóváhagyását, és nem javasolja a kifogás benyújtását.

---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
81/2013. (V.30.) ÖK

HATÁROZAT

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044 támogatási szerződés módosításának jóváhagyása
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyja a KEOP-1.2.0/B-2012-0044
azonosító számú pályázathoz kapcsolódó támogatási
szerződés módosítását a mellékletben foglaltak szerint.
___________________________

15. Földterület biztosítása szennyvíztisztító telepnél
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
H oz z á s z ó l á s :
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Benedek János: Ismerteti, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendet és javasolja, hogy a Képviselő-testület a
csereszerződés megkötésével biztosítsa a szennyvíztisztító telephez véderdő telepítését.
Kispál István: Bejelenti, hogy nem kíván szavazni.
-----------------

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
82/2013. (V.30.) Ök.
Földterület biztosítása földcserével
a szennyvíztisztító telephez

HATÁROZAT

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
az előterjesztésben foglaltak szerint csereszerződés megkötésével egy
3830 m2 nagyságú ingatlan kialakítását kezdeményezi az
önkormányzat tulajdonát képező 0209/21 hrszú – jelenleg szántó
művelési ágú ingatlan mellett lévő 0209/22 hrszú ingatlanból, mely
Kispál István Kisszállás, Gorkij utca 8. szám alatti lakos tulajdonát
képezi.
A Képviselő-testület a földcsere keretében a 488 hrszú ingatlanon
fennálló 3974/32025 tulajdoni hányadát ajánlja fel a 0209/22 hrszú
ingatlan tulajdonosának.
Megbízza az alpolgármestert, hogy a csereszerződés megkötéséről
gondoskodjon.

__________________________________

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

2013. május 25-én Palicson „Orbán-napi” városi rendezvényeken
vett részt 9 fős kisszállási delegáció,
2013. június 4-én az „Összetartozás napján” Palics és Oromhegyes
testvértelepülésekről iskolás korú gyermekeket és a települések
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-

vezetőit várjuk a Sallai István Általános Iskola által szervezett
ünnepségre,
a közfoglalkoztatásban résztvevők közreműködésével a „ Kápolnai
út” padkának javítása kezdődött meg.

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

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

