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Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 10. du.  

16 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. 

 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Botka Sándor alpolgármester  

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Benedek János, Baumgartner József,  

Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt 

Urlauberné Horváth Éva képviselő,  

Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető. 

 

 

 

 

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

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

 

 

1) Fogorvosi alapellátás rendelési idejének módosítása, és a működési engedélyének 

meghosszabbítása  

   

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

2) Előterjesztés a 2013. évi szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról 

 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

3) Előterjesztés Fenyvesi Tibor Helyi Fidesz elnöke (Kisszállás, I. körzet 20.) által 

képviselt Jenei Mária és Bálint-Búzás András (Kisszállás, IV. körzet 136.) és Vörös 

Erzsébet Éva és Bedekov Benedek (Kisszállás, IV. körzet 114.) szám alatti lakos 

kérelméről (ZÁRT ülés keretében) 

 

 

 

4) Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó mérnök közbeszerzési eljárásának 

döntéshozatalához  

 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

5) Képviselői kérdések, bejelentések 

 

______________________ 

 

 

 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

 

1. Fogorvosi alapellátás rendelési idejének módosítása, és a működési 

engedélyének meghosszabbítása  
   

  Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a fogorvos szakorvosi vizsgájával kapcsolatos 

gyakorlaton vesz részt, ezért kérte a településen működő fogászati alapellátás rendelési 

idejének módosítását. 
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Elmondja továbbá, hogy a fogorvosi szolgálat működési engedélye november 30-ával lejár, és 

hogy a településen a továbbiakban is biztosított legyen a fogászati alapellátás, ezért a 

működési engedély meghosszabbítását kell kérni.  

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá a 

fogorvos rendelési idejét, továbbá az önkormányzat nyújtsa be a szolgálat működési engedély 

iránti kérelmét. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.    

   

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

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 
131/2013.(X.10.) ÖK                                    H A T Á R O Z A T 

 

Dr. Temesvári Hajnalka fogorvos rendelési idejének módosítása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület 

megtárgyalta és az önkormányzat kötelező feladatát 

képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi 

szolgáltatást nyújtó Dr. Temesvári Hajnalka fogorvos 

rendelési idejét 2013. november 1. 2013. november 30. 

napjáig az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

  Hétfő:    7 
00

 – 12 
00

 óráig 

  Szerda: 17 
00

 – 20 
00

 óráig 

  Péntek:  17 
00

 – 20 
00

 óráig 

 

 

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

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 
132/2013.(X.10.) ÖK                                    H A T Á R O Z A T 

 

Fogászati alapellátás működési engedélyének meghosszabbítása 

 

 

1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület 

megtárgyalta és megbízza a Polgármestert, hogy a 

fogászati alapellátás működési engedély 2013. 

december 1. napjától további 1 évre, tartós 



 4 

helyettesítés jogcímén történő meghosszabbítását kérje 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől.  

2. A fogászati alapellátás telephelye: 6421 Kisszállás, 

Petőfi u. 22.  

 

3. A heti 11 óra rendelési idő 2013. december 1. napjától 

az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

Dr. Temesvári Hajnalka fogorvos (6412 Balotaszállás, 

József A. u. 15.) esetében a rendelési idő heti 6 óra. 

 Szerda:  17 
00

 – 20 
00

 óráig 

 Péntek :  17 
00

 – 20 
00

 óráig 

 

Dr. Makra Dániel fogorvos (6763 Szatymaz, Jókai u. 

25.) esetében a rendelési idő heti 5 óra. 

 Hétfő:     7 
00

-12 
00

 óráig 

 

4. A működési engedély időtartama alatt az eseti 

helyettesítést továbbra is dr. Jósa Zoltán fogorvos 

(6412 Balotaszállás, Fő tér 3.) látja el saját telephelyén 

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 6. szám alatti 

rendelőjében. 

 

________________________ 

 

 

2. Előterjesztés a 2013. évi szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásról 
 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a tavalyi évhez képest a Kormány a duplájára 

emelte a szociális tűzifa önkormányzatokra jutó keretét. Javasolja, hogy az önkormányzat 

igényelje meg a településre jutó maximális tűzifa mennyiséget kemény lombos fafajtára 

vonatkozóan, melyhez ugyan az önkormányzatnak több önerő fedezetet kell biztosítania, mint 

a lágy lombos fafajták esetében, viszont a kemény fának nagyobb a hő értéke, így a lakosság 

szempontjából ez kifizetődőbb. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

       

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a szociális tűzifa 

kiegészítő támogatásának megigénylését. 
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Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja, tekintettel arra, hogy a szociális tűzifa igénylésekor a tavalyi 

évben is megrohamozták az önkormányzatot, ezért ezt megelőzve egy rendszert kellene 

kidolgozni, hogy kik, milyen formában igényelhetnek szociális tűzifát, melyet a testület soron 

következő ülésére be is fognak terjeszteni. 

 

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

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 
 

133/2013.(X.10.) ÖK                                    H A T Á R O Z A T 

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

 

 

1. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az 57/2013.(X.4.) BM 

rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  

 

2. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szociális célú tűzifavásárláshoz az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdés 

a) pont ab) alpontja szerint 876.000 Ft + áfa saját 

forrást biztosít a 2013. évi működési tartalékából. 

 

3. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete biztosítja a tűzifa szállításából származó 

költségeket a 2013. évi működési tartalékából. 

 

4. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert a szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igénylésének benyújtására. 

 

 

________________________ 

 

 

 

A Polgármester a 3) napirend tekintetében zárt ülést rendel el. 

 

 

________________________ 
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4.) Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó mérnök közbeszerzési 

eljárásának döntéshozatalához  
   

  Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Javasolja, hogy a szennyvízberuházás mérnöki tender közbeszerzési 

eljárásában a lezáró új döntést a mellékelt Közbeszerzési Bíráló Bizottsági értékelés, és 

döntési javaslat alapján hozza meg a Képviselő-testület. 

 

       

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

       

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a szennyvíz-

beruházáshoz kapcsolódó mérnöki tender nyertes kivitelezőjének a kiválasztását. 

 

 

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

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 
 

135/2013.(X.10.) ÖK                                    H A T Á R O Z A T 

 

„Szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése” c., a FIDIC sárga könyv szerinti tervezés-

kivitelezés típusú vállalkozási szerződés felügyeletét biztosító (FIDIC) mérnöki, műszaki 

ellenőri és műszaki felügyeleti feladatok ellátása a dokumentációban foglaltak szerint” 

nyertes ajánlattevő kiválasztásáról  

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított 

jogkörében eljárva, figyelemmel a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. tv. és a Közbeszerzési 

Döntőbizottság D.315/11/2013. határozatának 

rendelkezéseire, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a 

„Szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése” c., a 

FIDIC sárga könyv szerinti tervezés-kivitelezés típusú 

vállalkozási szerződés felügyeletét biztosító (FIDIC) 

mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki felügyeleti feladatok 



 7 

ellátása a dokumentációban foglaltak szerint” tárgyában 

indult közbeszerzési eljárás értékelése során az alábbi 

döntéseket hozza: 

 

1. A Képviselő-testület megállapította, hogy az UTIBER 

Közúti Beruházó Kft (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) 

ajánlattevő ajánlata – figyelemmel a Kbt. 74. §. (1) 

bekezdésének d) pontjában foglaltakra – érvénytelen, 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem felel meg a 

szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek. 

 

2. A Képviselő-testület megállapította, hogy az alábbi 

ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtottak be és – az 

eljárást megindító felhívásban meghatározott pénzügyi 

és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai 

szempontok alapján – alkalmasak a szerződés 

teljesítésére:  
 

- ISTER Mérnökiroda Kft. (2091 Etyek, Hősök 

tere 11.) 

- Innober-Wave Kft. (1087 Budapest, Baross tér 

2., 1/5.) és Kömi Kft. (1036 Budapest, 

Galagonya u. 5.) közös ajánlattevők 

 

3. A Képviselő-testület megállapította, hogy az eljárást 

megindító felhívásban meghatározott bírálati szempont 

alapján a jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes 

ajánlattevő az Innober-Wave Kft. (1087 Budapest, 

Baross tér 2., 1/5.) és Kömi Kft. (1036 Budapest, 

Galagonya u. 5.) közös ajánlattevők lettek, tekintettel 

arra, hogy a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatásra tettek ajánlatot. 

 

4. A Képviselő-testület megállapította, hogy az eljárást 

megindító felhívásban meghatározott bírálati szempont 

alapján a jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes 

ajánlattevőt követő második legkedvezőbb ajánlatot az 

ISTER Mérnökiroda Kft. (2091 Etyek, Hősök tere 11.) 

ajánlattevő adta, tekintettel arra, hogy a második 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra tett ajánlatot. 

 

________________________ 

 

 

3. Képviselői kérdések, interpellációk 
 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mai napon délelőtt Dr. 

Prohászka-Rád Imre gyermekorvossal folyatatott személyes megbeszélést, ahol tájékoztatta a 

doktor urat a Képviselő-testület 118/2013.(IX.12.) ÖK számú határozatáról, hogy október 1. 
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napjával a testület kezdeményezi a gyermekorvosi feladatellátásra kötött vállalkozási 

szerződés rendes felmondását. 

A doktor úr elmondta, hogy a családjával felköltöztek Budapestre, így azóta sajnos a 

vállalkozási szerződésben vállalt rendelési időt csak így tudja teljesíteni. Megérti a testület 

döntését, és lehetőségeihez mérten próbál a maga helyére új gyermekorvost keresni, de az 

alacsony ellátotti létszám miatt nem igen van jelentkező az állás betöltésére. 

Meglátása szerint a doktor úrban nem volt sértődöttség, tudomásul vette a testület döntését. 

 

 

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

Szociális Alapítvány részére ajándékozták Rambala Péter és felesége Kisszállás, Rákóczi u. 

26. szám alatti lakosok a tulajdonukat képező Hévizen az Aparthotelben letölthető 1 hetes 

üdülőhasználati jogot.  

 

Elmondja továbbá, hogy az önkormányzati tulajdonú Kápolnai úton ismételten baleset történt 

a hétvégén, egy autósnak az útpadka kivágta a kerekét, de a gyors gumijavításnak 

köszönhetően letett arról a szándékáról, hogy az önkormányzat felé benyújtsa kárigényét. 

Közben tudomására jutott, hogy Balotaszállás-Kisszállás között a vasúti sínek mellett olyan 

mennyiségű durva kő áll rendelkezésre, amely elég lehetne a Kápolnai út mindkét szélén lévő 

padka feltöltésére. Javasolja, hogy a már többszörösen is felvetett problémát orvosolja az 

önkormányzat, lehetőleg még a tél beállta előtt, mielőtt másnak is balesetet okozna az útpadka 

hiánya, és az út állaga se romoljon tovább, mert egyes szakaszokon nem sok kell ahhoz, hogy 

az úttest széle letörjön. 

Össze kellene fogni az önkormányzatnak a nagygazdákkal, akik a földeket művelik, hiszen 

nekik vannak gépeik és pótkocsijuk a kövek ideszállításához, és az önkormányzat is igénybe 

vehetné a közhasznú munkásait a kézi munka elvégzésére. 

 

 

Kispál István: Javasolja, hogy a Képviselő-testület gesztusként egy köszönő levelet juttasson 

el Rambala Péter és felesége részére. 

 

A Kápolnai út padka ügyében elmondja, hogy sajnos nem olyan egyszerű a feladat, mint 

ahogy most felvázolásra került. Neki már van rá elképezése, hogyan is lehetne ezt megoldani, 

mert sajnos a vasúti sínek mellett lévő kőtörmelék arra nem megfelelő. Az út mindkét szélét 

ki kell ásni, nagyobb méretű kövekkel kell feltölteni, a tetejére homokot kell szórni és egy 

úthengerrel több soron végigtömöríteni. Ennek igen nagy anyagi vonzata van.  

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja, hogy az önkormányzat a költségvetési tartalékából fedezze az 

útjavítás költségeit. Megjegyzi továbbá, hogy a 2013. évi költségvetésben feladatfinanszírozás 

van, és úgy emlékszik, hogy az önkormányzat külterületi utak karbantartására kapott is 

forrást, több mint 1.500.000 Ft értékben, amelyet erre a célra fel lehetne használni. 

 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Érdeklődik, hogy a Kisszállási Népdalkör tudna-e valamilyen 

támogatást igényelni az önkormányzattól, mert Szegeden részt vettek a Népek Tánca 

versenyben, ahol továbbjutottak a következő fordulóra, és 3 napos rendezvényen vehetnének 

részt Harkányban. 
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Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy a KISZE, mint működő helyi civil 

szervezet felölelte és folyamatosan segíti a Kisszállási Népdalkört, ezért a KISZE-nek kellene 

az önkormányzathoz fordulnia és támogatást kérnie, megjelölve a pontos helyszínt, időpontot 

és költségeket. Az önkormányzat a múlt ülésén módosította a költségvetési rendeletét, 

melyben a 2013. évre vonatkozóan a helyi civil szervezetek támogatására 500.000 Ft 

támogatást különített el, így ebből lehetne e célra felhasználni. 

 

_______________ 
 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 órakor berekesztette. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

   polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 

 


