JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4.
16 órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK:

Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József Benedek János,
Bunduláné Balázs Mária,
Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Kiss Tibor Önkormányzati Kft ügyvezető,
Nagyné Szabó Erzsébet gazdálkodási vezető tanácsos,
Csiszár Csaba vezető tanácsos
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.

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 napirendeket tárgyalja meg.

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

JAVASLAT

1.) Javaslat a Képviselő-testület 2014. év I. félévi munkatervére
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kispál István polgármester
3.) A Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervét megalapozó önkormányzati
rendeletek és határozatok elfogadása
a.) Javaslat a gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyag norma
emelésére
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető
b.) Szociális és gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
c.) Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke
d.) Polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata
Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke
e.) Köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
f.) Kócsóné Kürti Mária belső ellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló megbízási
szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének meghatározása, az erről szóló
rendelet elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
5.) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
6.) Állami Számvevőszék jelentésére készült intézkedési terv elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Alapító okiratok felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Előterjesztés a vásártér egy részének időleges művelés alóli kivonásáról
Előadó: Kispál István polgármester
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9.) „Kisszállás önkormányzati konyha felújítása” című pályázat benyújtása
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
11.)
Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
üzemeltetésével kapcsolatos döntések módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
12.)
Előterjesztés a Halasi Többcélú
megállapodásának módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
13.)

Kistérségi

Társulás

társulási

Dr. Temesvári Hajnalka fogorvos rendelő áthelyezési kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester

14.)
Molnár László Gábor r. alezredes
kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
Előadó: Kispál István polgármester

Kiskunhalasi

Rendőrkapitányság

15.)
Bella András (Felszabadulás u. 32.) önkormányzati tulajdonú garázs bérleti
kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
16.)

Előterjesztés a 690 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések előkészítéséről
Előadó: Kispál István polgármester

17.)
Javaslat Kispál István (Kisszállás, Gorkij u. 8.) tulajdonát képező 0209/23
hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előadó: Botka Sándor alpolgármester
18.)

Javaslat hősi halottak emlékére kopjafa állítására
Előadó: Kispál István polgármester

19.)

Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

20.)

Képviselői kérdések, interpellációk

_______________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Javaslat a Képviselő-testület 2014. év I. félévi munkatervére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a munkaterv a soros ülések időpontjai és az előre tervezhető
napirendjei szerepelnek, melyek a tényleges ülések alkalmával az aktuálisan megtárgyalandó
napirendi pontokkal bővülni fognak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
1/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás község Önkormányzat
2014. év I. félévi munkatervéről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja a 2014. év
I. félévi munkatervét:
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. év I. félévi

MUNKATERVE
Bevezető:
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) számú rendeletének 9. és 10. §-a alapján 2014. I. félévre
az alábbi munkatervet készíti.
A Képviselő-testület munkaprogramjának összeállításakor az alábbiakat vette figyelembe:
1.
2.
3.
4.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvényben,
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatában,
A Képviselő-testület 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programjában
meghatározottakat,
Az önkormányzatok költségvetésének és költségvetési beszámolójának elfogadási
rendjéről szóló jogszabályokban meghatározott önkormányzati feladatokat.

5
Képviselő-testület ülései:
1. )

A Polgármester a Képviselő-testület soros ülésein:
 beszámol a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
 tájékoztatót ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.)

A Képviselők a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján kérdéseket tehetnek fel, interpellálhatnak.

2014. február 4. (kedd) 15 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Javaslat a Képviselő-testület 2014. év I. félévi munkatervére
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kispál István polgármester
3.) A Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervét megalapozó önkormányzati
rendeletek és határozatok elfogadása
a) Javaslat a gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyag norma
emelésére
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető
b) Szociális és gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
c) Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke
d) Polgármester illetményének és az alpolgármester
felülvizsgálata
Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke

tiszteletdíjának

e) Köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
f) Kócsóné Kürti Mária belső ellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló
megbízási szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének meghatározása, az erről szóló
rendelet elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
5.) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
6.) Állami Számvevőszék jelentésére készült intézkedési terv elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Alapító okiratok felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester
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8.) Előterjesztés a vásártér egy részének időleges művelés alóli kivonásáról
Előadó: Kispál István polgármester
9.) „Kisszállás önkormányzati konyha felújítása” című pályázat benyújtása
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
11.)
Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
üzemeltetésével kapcsolatos döntések módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
12.)
Előterjesztés a Halasi Többcélú
megállapodásának módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
13.)

Kistérségi

Társulás

társulási

Dr. Temesvári Hajnalka fogorvos rendelő áthelyezési kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester

14.)
Molnár László Gábor r. alezredes
kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
Előadó: Kispál István polgármester

Kiskunhalasi

Rendőrkapitányság

15.)
Bella András (Felszabadulás u. 32.) önkormányzati tulajdonú garázs bérleti
kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
16.)

Előterjesztés a 690 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések előkészítéséről
Előadó: Kispál István polgármester

17.)
Javaslat Kispál István (Kisszállás, Gorkij u. 8.) tulajdonát képező 0209/23
hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előadó: Botka Sándor alpolgármester
18.)

Javaslat hősi halottak emlékére kopjafa állítására
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok:

-

a Humánpolitikai Bizottság

a 3. - 4. napirendi pontot

-

az Ügyrendi Bizottság

a 3. - 5. napirendi pontot

-

a Pénzügyi Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

a 3.-4., a 6. és 16. napirendi pontokat
tárgyalja meg.
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2014. február 27. (csütörtök) 15 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének
jóváhagyása
Előadó: Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető
2.) Napraforgó Óvoda dolgozói 2014. évi továbbképzési programjának elfogadása
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
3.) Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok megválasztása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Bizottsági feladatok:
-

Humánpolitikai Bizottság

a 1. napirendi pontot

-

a Pénzügyi Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

a 3. napirendi pontot
tárgyalja meg.

2014. március 27. (csütörtök) 15 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Beszámoló a Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Bizottsági feladatok:
a Pénzügyi Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1. - 3. napirendi pontokat

-

Humánpolitikai Bizottság

az 1. és 3. napirendi pontokat

-

az Ügyrendi Bizottság

az 1. napirendet

-

tárgyalja meg.

2013. április 24. (csütörtök) 16 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság megválasztása óta végzett tevékenységéről
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Előadó: Urlauberné Horváth Éva bizottsági elnök
3.) Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság
megválasztása óta végzett tevékenységéről
Előadó: Benedek János bizottsági elnök
4.) Beszámoló az Ügyrendi Bizottság megválasztása óta végzett tevékenységéről
Előadó: Benedek János bizottsági elnök
Bizottsági feladatok:
-

a Humánpolitikai Bizottság

a 2. napirendi pontot

-

a Pénzügyi Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

a 3. napirendi pontot

az Ügyrendi Bizottság

a 4. napirendi pontot

-

tárgyalja meg.

2014. május 29. (csütörtök) 16 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
2.) Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról
Előadó: Kispál István polgármester
tanyagondnokok
4.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális
intézményi feladatokról
Előadó: SZSZK vezető
Bizottsági feladatok:
-

Humánpolitikai Bizottság

2014. június 26. (csütörtök) 16 óra

az 1. - 4. napirendi pontokat
tárgyalja meg.

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Beszámoló az óvoda 2013/2014. tanévben végzett munkájáról
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
2.) Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programjának
időarányos teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
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Bizottsági feladatok
- a Humánpolitikai Bizottság

az 1 és 2. napirendi pontokat

- a Pénzügyi Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

a 2. napirendi pontot
tárgyalja meg.

______________________

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
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 hozta:
2/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a 176/2013.(XI.28.) ÖK, a
177/2013.(XI.28.) ÖK, 183/2013.(XII.19.) ÖK, a
185/2013.(XII.19.) ÖK, a 188/2013.(XII.19.) ÖK, a
189/2013.(XII.19.) ÖK és a 190/2013.(XII.19.) ÖK
számú lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást.
______________________

3. A Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervét megalapozó
önkormányzati rendeletek és határozatok elfogadása
a) Javaslat a gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyag norma
emelésére
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták a gyermek és szociális
intézményekben alkalmazott nyersanyag norma emelésére vonatkozó javaslatot, melyre
főként a közétkeztetésben bevezetésre kerülő új étrend, valamint a beszállítói áremelések
tettek indokolttá.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság a mai napon tartott együttes ülésén
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a gyermek és szociális
intézményekben alkalmazott nyersanyag norma tudomásul vételét.
------------A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül tudomásul vette az Önkormányzati Kft
vezetőjének tájékoztatását.
______________________
b) Szociális és gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatásul elmondja, hogy gyermekétkeztetésre az önkormányzat a
2013. évi költségvetésében 16 millió Ft-ot fordított, ezzel szemben az óvodai és iskola térítési
díj bevételből 2,6 millió Ft bevétel származott. Sajnos a településen magas azoknak a
gyermekeknek a száma, akik szülei jövedelmi viszonyai miatt mentesülnek a térítési díj
megfizetése alól.
A szociális étkeztetésben már kissé összetettebb a térítési díj meghatározása, mert ott a
nyersanyag normát és a feladatra jutó önköltséget is figyelembe kell venni. Személyi térítési
díjként pedig a kérelmező egy napra jutó jövedelmének 30 %át lehet térítési díjként
figyelembe venni.
Fentiek figyelembevételével javasolja az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi helyi
rendeletében az intézményi térítési díjak az előterjesztésben foglaltak szerint kerüljenek
módosításra.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és az
intézményi térítési díjak felülvizsgálatát követően az előterjesztésben foglaltak szerint
módosításra javasolja az önkormányzat helyi gyermekvédelmi rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételről szóló önkormányzati
rendeleteit.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
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Kisszállás község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2014.(II.7.)
önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
13/2003.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország hely önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-testület
Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 13/2003.(IX.1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
(1) Óvodai napközis étkeztetés
(2) Óvodai tízórai
(3) Általános iskolai napközis étkeztetés
a) 1. korcsoport
b) 2. korcsoport
(4) Általános iskolai tízórai
a) 1. korcsoport
b) 2. korcsoport
(5) Általános iskolai ebéd
a) 1. korcsoport
b) 2. korcsoport

300 Ft/fő/nap
78 Ft/fő/nap
330 Ft/fő/nap
350 Ft/fő/nap
84 Ft/fő/nap
84 Ft/fő/nap
172 Ft/fő/nap
190 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj a 27 % ÁFA-t nem tartalmazza.
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---------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2014.(II.7.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
19/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2)
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország hely önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről szóló 19/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelete 2.
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2014.(II.7.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai

(1) Az étkeztetés intézményi térítési díja:
(2) Az étel házhozszállítási díja

549 Ft/adag
80 Ft/kiszállítási hely

______________________
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c) Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, minden képviselőtársa tudja, hogy a ciklus elején
miért lett ilyen drasztikus mértékben csökkentett tiszteletdíj meghatározva. Az azóta eltelt
időszakban a folyamatos takarékos szemléletű költségvetés mellett, valamint a Kormány általi
adósságátvállalásnak köszönhetően az önkormányzatnak sikerült mindvégig megőriznie
fizetőképességét, ezért javasolja, hogy a tiszteletdíjának mértékére vonatkozóan a régi
állapotot állítsák ismét helyre.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság a megtárgyalta és az előterjesztésben
foglaltak szerint javasolja megalkotásra az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon megtartott együttes ülésén
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja az önkormányzati képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
-----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2014.(II.7.)
önkormányzati rendelete
a települési önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a 14. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira
(kivéve a polgármestert és az alpolgármestert), továbbá a képviselő-testület által választott
bizottsági elnökökre és tagokra.
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A képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértéke
2. §
(1) A képviselőt 30.000 Ft/hó/fő tiszteletdíj (a továbbiakban: alapdíj) illet meg.
(2) A bizottság elnökét az alapdíjon felül 20.000 Ft/hó/fő tiszteletdíj illeti meg.
(3) A bizottság képviselő tagját, és a bizottság nem képviselő tagját az alapdíjon felül
13.500 Ft/hó/fő tiszteletdíj illeti meg.
(4) A tiszteletdíjak mértékének megállapítására a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 15. §-a az irányadó.
Tiszteletdíjak kifizetésének szabályai
3. §
A tiszteletdíjat a Polgármesteri Hivatal pénztárában minden hónap 3. napján, illetve
amennyiben az munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, az azt megelőző napon vehetik fel a
képviselők, illetve bizottsági tagok.
4. §
A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény előírásai alapján a nem
önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősülő tiszteletdíjra vonatkozó
költségelszámolási, illetve a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségnek a képviselők
tesznek eleget.
Záró rendelkezés
5. §
(1) Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2008.(II.21.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) és
b) a Rendelet módosításáról szóló 12/2010.(XI.24.) önkormányzati rendelet.
______________________
d) Polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata
Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Településfejlesztési
Bizottság mai napot tartott ülésén megtárgyalta és javasolja, hogy a Képviselő-testület 2014.
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március 1. napjától a polgármester illetményét 425.150 Ft/hó, az alpolgármester tiszteletdíját
100.000 Ft/hó összegben állapítsa meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta és
az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a polgármester illetményének és az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítását.
Kispál István: Bejelenti, hogy személyes érintettség miatt az illetményének meghatározásánál
a szavazásban nem kíván részt venni.
Botka Sándor: Bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a tiszteletdíjának meghatározásánál
a szavazásban nem kíván részt venni.
-------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
3/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján Kispál István polgármestert személyes érintettség
miatt a szavazásból kizárja.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
4/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Kispál István polgármester illetményének megállapítása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Kispál István – főállású
polgármester – illetményét 2014. március 1. napjától
kezdődően meghatározatlan ideig 425.150 Ft/hó, azaz
Négyszázhuszonötezer-százötven forint/hó összegben
állapítja meg.
---------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
5/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Botka Sándor alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján Botka Sándor alpolgármestert személyes
érintettség miatt a szavazásból kizárja.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
6/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Botka Sándor alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 4. §. (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 2014. március 1-től kezdődően
meghatározatlan ideig Botka Sándor alpolgármester
tiszteletdíját 100.000 Ft/hó, azaz Százezer forint/hó
összegben állapítja meg.
______________________
e) Köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az új közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 20 %
illetménykiegészítési lehetőséget biztosít a köztisztviselők részére, és javasolja, hogy a
Képviselő-testület éljen a lehetőséggel és 2014. évben március 1-től biztosítsa a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőinek a törvényben meghatározott illetménykiegészítést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, az Ügyrendi Bizottság az ülésén megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja megalkotni a köztisztviselők juttatásairól szóló
önkormányzati rendeletet.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság az együttes ülésén megtárgyalta és az
előterjesztésben foglalt rendelet tervezet szerint javasolja a köztisztviselők juttatásainak
szabályozását.
-----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014.(II.7)
önkormányzati rendelete
a köztisztviselői juttatásokról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. §
A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 2014. évben alapilletménye 20 %-ának megfelelő
mértékű illetménykiegészítésre jogosult.
2. §
A középfokú végzettségű köztisztviselő a 2014. évben alapilletménye 20 %-ának megfelelő
mértékű illetménykiegészítésre jogosult.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. március 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti
a) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2001.(XI.1.) számú a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) és
b) a Rendelet módosításáról szóló 3/2003.(III.1.) önkormányzati rendelet.

______________________
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f) Kócsóné Kürti Mária belső ellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló megbízási
szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgálóval évek óta nagyon jó az
önkormányzat együttműködése, szakmailag nagyos sok segítséget nyújt, és a belső ellenőrzési
feladatok elvégzésére egy korrekt, elfogadható ajánlatot tett, ezért javasolja, hogy az
önkormányzat 2014. évre a feladat elvégzésére kössön vele megbízási szerződést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy a
Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltat 2014. évre irányuló belső ellenőrzési
megbízási szerződést köss meg a könyvvizsgálóval.
-----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
7/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló belső
ellenőrzési megbízási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja Kócsóné Kürti Mária (6100 Kiskunfélegyháza,
Batthyány u. 1.) könyvvizsgálóval a 2014. évi belső
ellenőrzés elvégzési megbízási szerződést.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
megbízási szerződést írja alá.
______________________

4. Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének meghatározása, az
erről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, örömmel tölti el, hogy évek óta először sikerült úgy megtervezni az
önkormányzat éves költségvetését, hogy külső segítség nélkül a bevételek és kiadások
egyensúlyba kerülve egy nullszaldós költségvetés álljon elő.
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Hangsúlyozni kívánja, hogy az előző évek takarékos szemléletű gazdálkodását és az ésszerű
felhasználást fogják a jövőben is folytatni, és mindent megtesznek a település és intézmények
zavartalan működtetése érdekében.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadásra javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
megalkotásáról szóló önkormányzati rendeletet.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon megtartott együttes ülésén
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.
-----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2014.(II.7.)
önkormányzati rendelete
a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-testület Ügyrendi
Bizottsága,
Humánpolitikai
Bizottsága
és
Pénzügyi,
Településfejlesztési
és
Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
A RENDELET HATÁLYA
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak
bizottságaira.
2. §.
(1) A Képviselő-testület 2014. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:
1. településfejlesztés, településrendezés;
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2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik –
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. hulladékgazdálkodás;
19. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
20. intézményi étkeztetés (óvodai, iskolai)
(2) A Képviselő-testület 2014. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:
1) mezőgazdasági tevékenységről,
2) lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
3) nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
4) szociális ösztöndíj,
5) átmeneti segélyezés,
6) közfoglalkoztatás,
7) önkormányzati közművelődési programok támogatása,
8) állategészségügyi feladatokról,
9) tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól,
10) logopédiai feladatok ellátásáról.
11) vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról
12) helyi piac és vásár fenntartásáról
13) idősotthoni gondozásról
14) gyógytestnevelői feladatok ellátásáról.
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
3. §.
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(1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és
intézményei 2014. évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
működési
felhalmozási
- kiadási főösszegét
működési
felhalmozási
- költségvetési hiányát
- működési hiányát
- felhalmozási hiányát

1.511.420 e Ft-ban
671.046 e Ft-ban
840.374 e Ft-ban
1.514.716 e Ft-ban
673.242 e Ft-ban
841.474 e Ft-ban
3.296 e Ft-ban
2.196 e Ft-ban
1.100 e Ft-ban

állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
- finanszírozási célú kiadások összegét
- a költségvetés összesített hiányát
állapítja meg.

0 e Ft-ban
3.296 e Ft-ban

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
a) hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

2.196 e Ft
1.100 e Ft

b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:

0 e Ft

HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE
4. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összesített bevételeit és kiadásait a rendelet
2. sz. melléklete tartalmazza.
HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételeit
- 541.322 e Ft működési bevétellel,
- 840.374 e Ft felhalmozási bevétellel és
3.296 e Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi kiadásait
- 417.001 e Ft működési kiadással és
- 841.474 e Ft felhalmozási kiadással
- 126.517 e Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
POLGÁMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
6. §.
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(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeit
- 699 e Ft működési bevétellel,
- 76.613 e Ft finanszírozási bevétellel,
0 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásait
- 77.312 e Ft működési kiadással és
0 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.
NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE
7. §.
(1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2014. évi bevételeit
1.966 e Ft működési bevétellel,
- 41.203 e Ft finanszírozási bevétellel,
0 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2014. évi kiadásait
- 43.169 e Ft működési kiadással és
0 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
KÖLTSÉGVETÉSE
8. §.
(1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételeit
542 e Ft működési bevétellel,
- 8.701 e Ft finanszírozási bevétellel,
0 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kiadásait:
- 9.243 e Ft működési kiadással és
0 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.
KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK
9. §.
Az Önkormányzatot megillető központi támogatások és központosított előirányzatok
részletezése jelen rendelet 3. sz. mellékletében található.
EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
10. §.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással megvalósuló
projekteket az 9/1. sz. melléklet tartalmazza.
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ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
LÉTSZÁMA
11. §.
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a
közfoglalkoztatottak létszámát a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. §.
(1) Kisszállás Község Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését,
kiadások teljesítését) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Ktv.), az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.30.) Korm. rendelet, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen
önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal
útján.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a költségvetési támogatást a
Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre
finanszírozási ütemterv készül.
(3) Az önkormányzati intézmények ezen rendeletben meghatározott költségvetésének
végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a
bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési
szervek vezetői felelősek.
(4) Az önkormányzat e rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől
elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott
összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és
a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri hivatal ellenőrizni köteles.
13. §.
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. melléklet: 2014. évi költségvetési mérleg
2. melléklet: 2014. évi költségvetési bevételek és kiadások részletezése
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3. melléklet: Központi alrendszerből származó források 2014. évben, viszonyítva a 2013.
évhez
4/1.melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi bevételei
4/2.melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi kiadásai
5. melléklet: Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó feladatonként
6. melléklet: Önkormányzat dologi kiadásai feladatonként
7. melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. melléklet: Egyéb működési kiadások
9. melléklet: Felhalmozási kiadások
9/1.melléklet: Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek
10. melléklet: Engedélyezett létszámadatok
11. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. melléklet: Adott kölcsönök lejárat szerinti bontásban
13. melléklet: Közvetett támogatások
14. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től
kell alkalmazni és 2014. december 31-én hatályát veszti.
______________________

5. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben
foglaltak szerint módosításra javasolja az önkormányzat SZMSZ-ében az átruházott
hatáskörökről szóló mellékletet.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben
foglaltak szerint módosításra javasolja az átruházott hatáskörök esetében az önkormányzat
SZMSZ-ét
-----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
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Kisszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2014.(II.7.)
önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi
Bizottsága,
Humánpolitikai
Bizottsága,
Pénzügyi,
Településfejlesztési
és
Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. §
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete 1.
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1.
napjától kell alkalmazni, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet az 6/2014.(II.7.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyes feladat- és hatásköre gyakorlásának átruházásáról
I. Szociális és gyermekvédelmi igazgatás:
1. Polgármester:
Dönt az önkormányzati segélyről {Sztv. 45. §. (1) bekezdés, és 47. § (1)
bekezdés c) pont}
2. Jegyző:
Dönt a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról {Sztv. 50. § (4)
bekezdés}
II. Pénzügyi igazgatás:
Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság:
Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású
földterületek bérbeadásáról.
______________________
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6. Állami Számvevőszék jelentésére készült intézkedési terv elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az ellenőrzést követően az Állami Számvevőszék
(ÁSZ) egy Jelentésben foglalta össze az önkormányzatnál tapasztaltakat. Javasolja, hogy az
önkormányzat fogadja el az ÁSZ jelentést, és a hiányosságok kiküszöbölésére az előterjesztés
mellékletét képező Intézkedési Tervet fogadja el.
Megjegyzi, hogy az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy amennyiben az ÁSZ
Jelentéssel nem ért egyet, akkor észrevételt tegyen, de mivel súlyos hiányosságok nem
kerültek feltárásra, ezért a Jelentés elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az ÁSZ Jelentést, valamint az előterjesztésben foglaltak szerint a hiányosságok
megszüntetésére az önkormányzat Intézkedési tervét.
Megjegyzi továbbá, örömmel tölti el, és tulajdonképpen ez a lényeg, hogy az ellenőrzést
követően megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi feltételek szerint
történik és jogosulatlan kifizetés nem volt. A hiányosságok, amelyek feltárásra kerültek, az
Intézkedési tervben foglaltak szerint kiküszöbölhetők.
-----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
8/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Állami Számvevőszéki ellenőrzési jelentés és az
erről szóló intézkedési terv elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az
önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának,
egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés
működésének – 2013. évben induló – ellenőrzéséről szóló
Állami Számvevőszéki Jelentést megtárgyalta, azzal
egyetértve az alábbi Intézkedési tervet hozza:
INTÉZKEDÉSI TERV
Kisszállás Község Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának, egyes
kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló
ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentés megállapításaira
A Polgármester részére tett javaslatok alapján:
1. Terjessze a Képviselő-testület elé a Kttv. 231. § (1) bekezdésében foglaltak érvényesülése
érdekében a köztisztviselőkkel szembeni, a Kttv. 83. §-a szerinti hivatásetikai alapelvek
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részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályait tartalmazó, a jegyző által elkészített
dokumentumokat.
Feladat: El kell készíteni és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a köztisztviselőkre
vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait tartalmazó
dokumentumokat.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014.06.30.
2. Az Mötv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kísérje figyelemmel az Önkormányzat
gazdálkodásának szabályszerűségét. Az Mötv. 67. § f) pontja alapján gondoskodjon a belső
kontrollrendszer működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések be nem tartása, valamint a
teljesítésigazolás, illetve az érvényesítés kontrollokkal összefüggésben feltárt hiányosságok,
szabálytalanságok tekintetében az esetleges munkajogi felelőséggel kapcsolatos körülmények
kivizsgálásáról, majd a vizsgálat eredményének függvényében tegye meg a szükséges
munkajogi intézkedéseket.
Feladat: Figyelemmel kell kísérni a az Önkormányzat szabályszerű gazdálkodását.
Gondoskodni kell a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezések be nem tartása, valamint a teljesítésigazolás, illetve az érvényesítés
kontrollokkal összefüggésben feltárt hiányosságok, szabálytalanságok tekintetésben az
esetleges munkajogi felelősséggel kapcsolatos körülmények kivizsgálásáról. A vizsgálat
eredményének függvényében, meg kell tenni a szükséges munkajogi intézkedéseket.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014.12.30.
A jegyző részére tett javaslatok alapján:
1. a kontrollkörnyezettel kapcsolatban:
a) Készítse elő a Mötv. 81. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében a
vagyongazdálkodási rendelet módosítását, és kezdeményezze a módosítás Képviselőtestület elé terjesztését annak érdekében, hogy az megfeleljen az Nvtv. 11. § (16)
bekezdésében, 18. § (1) és (12) bekezdéseiben és a Mötv. 109. § (4) bekezdésében
foglaltaknak.
Feladat: A jegyző elkészítette, a Képviselő-testület megalkotta a 9/2013. (VI. 28.)
számú rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes
szabályairól.
b) Értékelje írásban a Kttv. 130. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek munkateljesítményét.
A jegyző a Kttv. 130. §. (1) bekezdése alapján elkészítette a köztisztviselők 2013. év II.
félévének teljesítményértékelését a „TÉR” rendszerben. 1 példány a dolgozók részére
átadásra került.
2. a kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban:
Mérje fel és állapítsa meg – a Bkr. 7. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Polgármesteri
Hivatal tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatokat, továbbá határozza meg az
egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések teljesítésének folyamatos nyomon
követési módját.
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Feladat: Fel kell mérni a Polgármesteri Hivatal tevékenységében és gazdálkodásában
rejlő kockázatokat teljes körűen, továbbá az egyes kockázatokkal kapcsolatos szükséges
intézkedések teljesítésének folyamatos nyomon követési módját meg kell határozni.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2014.12.30.
3. az információs és kommunikációs rendszerrel kapcsolatban:
a) Állapítsa meg belső szabályzatban – az Info tv. 35. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr.
13. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelően – a kötelezően közzéteendő
adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.
b) Biztosítsa az Info tv. 33. § (1) és (3) bekezdésében foglaltnak megfelelően az elektronikus
közzététel kötelezettségét.
c) Készítsen – az Info tv. 30. § (6) bekezdésében és az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontjában
foglaltaknak megfelelően – a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot.
Feladat: Az Info tv. 35. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdés h)
pontjában foglaltaknak megfelelően belső szabályzatban szabályozni kell a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.
Az Info tv. 33. § (1) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítani kell az
elektronikus közzététel kötelezettséget.
Az Info tv. 30. § (6) bekezdésében és az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontjában
foglaltaknak megfelelően el kell készíteni a közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2014.12.30.
4. a monitoring rendszerrel kapcsolatban:
Alakítsa ki és működtesse a Bkr. 3. § e) pontjában és 10. §-ában foglaltak alapján a
Polgármesteri Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító
rendszert.
Feladat: A fenti előírásoknak megfelelően ki kell alakítani és működtetni a
Polgármesteri Hivatal tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését
biztosító rendszert.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2014.12.30.
5. a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollokkal kapcsolatban:
Intézkedjen – a teljesítésigazolás és az érvényesítés vonatkozásában feltárt hiányosságok
megszüntetése, illetve az operatív gazdálkodás során a működésbeli hibák megelőzése,
feltárása és kijavítása érdekében – arról, hogy
a) az Áht. 38. § (1) bekezdésén alapuló teljesítésigazolás során az Ávr. 57. § (1) bekezdésében
előírtaknak megfelelően, ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizzék és igazolják a
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, az ellenszolgáltatást is magában
foglaló kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését, valamint az Ávr. 57. § (3) bekezdése
szerint a teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalásnak a
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával igazolják;
b) az érvényesítő a kifizetéseket megelőzően a teljesítésigazolás alapján – az Ávr. 57. § (3)
bekezdése szerinti esetben annak hiányában is – az összegszerűségnek, a fedezet
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meglétének és a megelőző ügymenetben az Áht., az Áhsz., az Ávr. előírási és a belső
szabályzatokban foglaltak betartásának az ellenőrzése – az Ávr. 58. § (1)-(3) bekezdései
szerint – történjen meg;
c) a kötelezettségvállalások nyilvántartását az Ávr. 56. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak
megfelelően vezessék, és az utalványokon, valamint pénztárbizonylatokon az Ávr. 59. §
(3)-(4) bekezdése alapján a kötelező tartalmi elemeket tüntessék fel.
Feladat: Meg kell szüntetni a teljesítésigazolás és az érvényesítés vonatkozásában
feltárt hiányosságokat, illetve meg kell előzni és feltárni a működésbeli hibákat, az Ávr.
57. § (1),(3) és az 58. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően. A kötelezettségvállalások
nyilvántartásba vételét a rá vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni. A belső
szabályzatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, módosítani kell az erre
vonatkozó előírásokat.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2014.12.30.
6. a belső ellenőrzés működésével kapcsolatban:
a) Kezdeményezze, hogy a Bkr. 22. § (1) bekezdés b) pontjában, a 29. § (1) bekezdésében és
a 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készítsék el a stratégiai ellenőrzési
tervet.
b) Intézkedjen arról, hogy az éves ellenőrzési terv a Bkr, 22. § b) pontja, a 29. § (1) és a 31. §
(2) bekezdése alapján kockázatelemzésen alapuljon, és tartalmazza a Bkr. 31. § (4)
bekezdésében előírt tartalmi elemeket.
c) Kezdeményezze az éves ellenőrzési terv Képviselő-testület elé terjesztését annak
érdekében, hogy azt a Képviselő-testület a Mötv. 119. § (5) és a Bkr. 32. § (4)
bekezdésében előírt határidőn belül hagyja jóvá.
d) Kezdeményezze, hogy az elvégzett ellenőrzésekről készített jelentések tartalmazzák a Bkr.
39. § (3) bekezdésében felsorolt tartalmi elemeket.
e) Kezdeményezze, hogy az éves ellenőrzési jelentés tartalmazza a Bkr. 48. §-ában előírt
tartalmi elemeket.
A belső ellenőrzési vezető elkészítette az Önkormányzat 2014-2018 évekre vonatkozó
stratégiai ellenőrzési tervét, melyet a Képviselő-testület a 157/2013.(XI.28.) ÖK
határozatával fogadott el, valamint az önkormányzat 2014. évre szóló belső ellenőrzési
munkatervét, melyet a Képviselő-testület a 156/2013.(XI.28.) ÖK határozatával fogadott
el.
A polgármester és a jegyző az intézkedési terv végrehajtásáról 2015. február 15.-ig beszámol
a Képviselő-testületnek.
______________________

7. Alapító okiratok felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az intézményi alapító okiratok módosítása az új kormányzati
funkciók bevezetése miatt vált szükségessé. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az
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előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg az önkormányzat kormányzati funkcióit és az
intézmények alapító okiratait a jelen módosító okirat szerint módosítsa.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
---------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
9/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
Kisszállás község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisszállás község Önkormányzat
tevékenységéhez kapcsolódó 2014. évi kormányzati funkcióit az alábbiak szerint határozza
meg:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041120 Földügy igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start- munkaprogram- téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120 Piacüzemeltetés
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072311 Fogorvosi alapellátás
074032 Ifjúság – egészségügyi gondozás
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
107051 Szociális étkeztetés
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkcióinak bevezetését 2014. január 1.
napjával határozza meg, mellyel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 24/2012.(II.27.) ÖK
számú határozatában elfogadott szakfeladatokat.

31
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
10/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisszállási Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:
Módosító okirat
Költségvetési szerv:

Polgármesteri Hivatal

5. Szakmai alaptevékenysége:

Alaptevékenysége 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.
841105 Helyi önkormányzatok és
társulások igazgatási tevékenysége

6. Államháztartási szakágazati besorolása

7. Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció 011130
Önkormányzatok
és
szerinti megnevezése
önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
011210 Az államháztartás igazgatása,
ellenőrzése
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai
szolgáltatások
013360 Más szerv részére végzett
pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
016010 Országos, önkormányzati és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó
tevékenységek
016020
Országos
és
helyi
népszavazással
kapcsolatos
tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek
041120 Földügy igazgatása
041210 Munkaügy igazgatása
8.Vállakozási tevékenység a módosított kiadási Törölni szükséges
előirányzatok arányában
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9. Illetékessége, működési köre

8. pontra változik
Kisszállás község közigazgatási területe

10. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv 9. pontra változik:
Kisszállás
Község
Önkormányzat
megnevezése, székhelye:
Képviselő-testülete
6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.
11. Székhelye

Törölni szükséges

12. Felügyeleti szerv megnevezése

Törölni szükséges

13. Székhelye

Törölni szükséges

13/A. Költségvetési szerv jogállása

Törölni szükséges

14. Gazdálkodási besorolása

Törölni szükséges

15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési 10. Vezetőjének megbízási rendje
A Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt
rendje:
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.
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 11. pontra változik:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló
jogviszony(ok) megjelölése
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
17. Vagyon feletti rendelkezési joga

12. pontra változik
A
vagyongazdálkodás
szabályait
Kisszállás
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelete szabályozza.
Feladatellátást szolgáló vagyon: a
székhelyén lévő 713 hrsz-ú 2.409 m2
ingatlan a rajta található 250 m2
épülettel.
Záradék:

1. Kisszállási Polgármesteri Hivatal módosító okiratát Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 10/2014.(II.4.) ÖK határozatával fogadta el.
2. A módosító okirat 2014. január 1. napjával lép hatályba.
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----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
11/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda alapító
okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:
Módosító okirat
Költségvetési szerv:

Napraforgó Óvoda

4. Közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól
szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai
ellátás és az óvodai nevelés a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. § 1.a) pontja szerint
Jogszabályban
meghatározott
közfeladata: az óvoda, a gyerek 3 éves
korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény

5. Szakmai alaptevékenysége:

6. Államháztartási szakágazati besorolása
7. Szakmai alaptevékenységek
funkció szerinti megjelölése

8.

Alapfeladatának

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.
851020 Óvodai nevelés

kormányzati 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai
091120
Sajátos
nevelési
igényű
gyermekek
óvodai
nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
091140
Óvodai
nevelés,
ellátás
működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés

jogszabály

szerinti Új elemként 8. pontként szerepel
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megnevezése

Köznevelési feladat:
- óvodai nevelés
- a többi gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése
18. pontra változik
Működési területe Kisszállás község
közigazgatási területe. Szabad kapacitása
terhére az intézmény más településről is
fogadhat gyerekeket.

8. Illetékessége, működési köre:

18. Gazdálkodási besorolása

Törlésre kerül

22. Vagyon feletti rendelkezés joga:

A
vagyongazdálkodás
szabályait
Kisszállás
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2013.(VI.28.)
önkormányzati 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.

Záradék:
1. Napraforgó Óvoda módosító okiratát Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2014.(II.4.) ÖK határozatával fogadta el.
2. A módosító okirat 2014. január 1. napjával lép hatályba.
3. A Képviselő-testület jelen módosító okirat elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül
helyezi a 75/2013.(V.30.) ÖK számú határozatát.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
12/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár
alapító okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:
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Módosító okirat
Költségvetési szerv:

Művelődési Ház és Könyvtár

Alaptevékenysége

4/A. pontként kerül megjelölése
Az intézmény ellátja a község kulturális
tevékenységével kapcsolatos feladatokat.
Az intézmény könyvtára a település
közigazgatási
területén
nyilvános
könyvtári szolgáltatást lát el a lakosság
számára.
A
könyvtár
szakmai
alapfeladatként ellátja a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §.-ban
meghatározott feladatait. Ellátja a
felnőttképzéssel kapcsolatos feladatokat.

5. Államháztartási szakágazati besorolása

910110
Közművelődési
tevékenysége

5/A. Szakmai alaptevékenysége
funkció szerinti megjelölése

intézmények

kormányzati Új pontként kerül bevezetésre:

13. Fenntartó szerv megnevezése és székhelye:

082042
Könyvtári
állomány
gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés- hagyományos
közösségi kulturális értékek gondozása
A 13. és 14. pont összevonásaként 13.
pontként szerepel:
Kisszállás Község Önkormányzata
6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

Felügyeleti szerv megnevezése és székhelye:

14. pontként kerül megjelölésre
Kisszállás
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

15. Gazdálkodási besorolása

Törlésre kerül

Vezetőjének megbízási rendje:

15. pontként kerül megjelölésre
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
150/1992.(XI.20) Korm. rendeletben
foglaltak szerint bízza meg a vezetői
feladatok ellátásával.
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16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási A közalkalmazottak jogállásáról szóló
jogviszony(ok) megjelölése
1992. évi XXXIII. tv., valamint a
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. tv szerint.
Feladatellátást szolgáló vagyon

17. pontként kerül megjelölésre
Feladatellátást szolgáló vagyon: a
székhelyén lévő 736 hrsz-ú 12.792 m2
ingatlan a rajta található 722 m2
épülettel.

Vagyon feletti rendelkezés joga

18. pontként kerül megjelölésre
A
vagyongazdálkodás
szabályait
Kisszállás
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelete szabályozza.
Záradék:

1. Művelődési Ház és Könyvtár módosító okiratát Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 12/2014.(II.4.) ÖK határozatával fogadta el.
2. A módosító okirat 2014. január 1. napjával lép hatályba.
3. A Képviselő-testület jelen módosító okirat elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül
helyezi a 38/2012.(III.29.) ÖK számú határozatát.
______________________

8. Előterjesztés a vásártér egy részének időleges művelés alóli kivonásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az 55-ös számú fő kiszélesítése és burkolat
erősítése, valamint a kerékpár útépítés kapcsán sorra keresik meg az önkormányzatot, hogy a
kivitelező cégek a kitermelt földet hová tudnák elhelyezni. Az önkormányzat a kivitelező
cégeknek a homokos föld elhelyezésére felajánlotta az összes belterületi belvíz veszéllyel
érintett földútjait, viszont a humuszos termőföld elhelyezését, annak visszadolgozását csak
művelés alól kivett területre engedélyezik a jogszabályok. Ezt a humuszos termőföldet lehetne
a korábbi években vásárok tartására szolgáló terület egy részére elhelyezni.
Javasolja, hogy az önkormányzat kezdeményezze a tulajdonát képező 740/56 hrsz-ú ingatlan
(vásártér) egy részének időleges művelésből való kivonását és az ehhez szükséges kiadások
felvállalását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Támogatja a Polgármester Úr javaslatát és felveti, amennyiben lehetőség
adódik, akkor az önkormányzat profitáljon ebből és bérleti díjat határozzon meg a terület
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használatáért. Javasolja továbbá, hogy erről a közeljövőben megjelenő Lakossági
tájékoztatóban informálja az önkormányzat a lakosságot.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
13/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

740/56 hrsz-ú ingatlan „Vásártér” egy
részének művelésből való kivonása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és kezdeményezi a tulajdonában lévő 740/56
hrsz-ú ingatlan (vásártér) egy részének időleges
művelésből való kivonását. A kivonáshoz kapcsolódó
kiadásokat a 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a
művelésből való kivonással kapcsolatos intézkedések
megtételére.
______________________

9. „Kisszállás önkormányzati konyha felújítása” című pályázat benyújtása
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, hogy a 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján ismételten lehetőség
adódik az önkormányzati konyha felújítása pályázat benyújtására. Javasolja, hogy az
önkormányzat a tavalyi évben is már benyújtott pályázatát – mely akkor nem részesül
támogatásban – ismételten nyújtsa be, mivel a tervek és engedélyek rendelkezésre állnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
14/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzati konyha felújítására
pályázat benyújtása, önerő vállalása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az Egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet-
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ben foglaltak alapján (191570 igénylésazonosító számon)
pályázatot nyújt be „Kisszállás önkormányzati konyha
felújítása” címen.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázatból
megvalósítandó beruházáshoz szükséges 10 %-os mértékű
önerő fedezetet a 2014. évi költségvetéséből biztosítja. Az
önerő összege 3.216.074 forint.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
15/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzati konyha felújítására pályázat benyújtása
és felhatalmazás nyilatkozat megtételére
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az Egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendeletben foglaltak alapján (191570 igénylésazonosító számon)
pályázatot nyújt be „Kisszállás önkormányzati konyha
felújítása” címen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázattal
kapcsolatos
elidegenítési
nyilatkozat
megtételére.
______________________

10. „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, a megyei Kormányhivatal folyamatosan ellenőrzi az önkormányzati
társulások a jogszabályi előírások szerinti működését. Az ellenőrzést követően módosításra
javasolták a társulási megállapodást, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
--------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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16/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

„Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosításáról
1. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-Javító
Önkormányzati Társulás többszörösen módosított
Társulási Megállapodás módosítását az 1. melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosításokkal
egységes
szerkezetbe
foglalt
megállapodás aláírására.
______________________

11. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
üzemeltetésével kapcsolatos döntések módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület a november 28-i ülésén
meghozta azon határozatait, melyek a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódnak. Ezzel kapcsolatban a megyei Kormányhivatal
törvényességi észrevételt tett, ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben
foglalt határozatot fogadja, mellyel egyidejűleg helyezze hatályon kívül a 161/2013.(XI.28.)
ÖK számú határozatát, és módosítsa az önkormányzat vagyonrendeletét.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
17/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt-vel kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és
1. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség tagjaként úgy dönt,
hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő
Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést elfogadja
és megköti
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2. felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát, mint
Gesztor
önkormányzatot,
illetőleg
annak
képviseletében
eljáró
Polgármestert,
hogy
képviseletében eljárva a Vagyonkezelési és
Hasznosítási szerződést aláírja, valamint
3.

ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi
161/2013.(XI.28.) ÖK számú határozatát.

a

-----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2014.(II.7.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól
szóló 9/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján a következőket rendeli el.
1. §
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló
vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 9/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete
23. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nem kell versenyeztetni a KA (korábban ISPA) beruházások során megvalósított
önkormányzati tulajdonú vagyonelemek hasznosítását.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
______________________

12. Előterjesztés a Halasi Többcélú
megállapodásának módosítására

Kistérségi

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Társulás

társulási
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
-----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
18/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
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.
______________________

13. Dr. Temesvári Hajnalka fogorvos rendelő áthelyezési kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, dr. Temesvári Hajnalka fogorvos kérte, hogy a Petőfi utca 22. szám
alatti önkormányzati ingatlanban működő fogorvosi rendelőt az önkormányzat az épületen
belül, a jelenleg üresen álló másik rendelőbe helyezhesse át. Felajánlotta, hogy az áthelyezés
költségeinek 50 %-át vállalja.
Meglátása szerint a testület első körben adja elvi hozzájárulását a rendelő áthelyezéséhez,
ugyanakkor kezdeményezze a Doktornővel az egyeztetést az alábbiak tekintetében:
- az újonnan igénybe kívánt venni rendelőben még benne vannak az előző háziorvos
számára biztosított önkormányzati tulajdonú bútorok, kérdés, hogy azokra a Doktornő
igényt tart-e,
- kerüljön pontosításra, hogy az áthelyezésnek milyen tényleges kiadásai vannak, azok
kivitelezhetőek-e, és a fogászati röntgengép használata miért nem biztosított,
- a fogorvosi alapellátás finanszírozása 2013. december 1-től az eddig 100 %-ról lecsökkent
60 %-ra, tekintettel a tartós helyettesítés 1 éves idejének lejáratára, melyet teljes egészben
az önkormányzat a Doktornő rendelkezésére bocsát a szükséges tárgyi és személyi
feltételek biztosítására,
- nem hivatalos értesül szerint tudomásunk van arról, hogy a Doktornő egyéb elfoglaltságai
miatt a rendelési időt nem ez előírtaknak megfelelően tartja be, folyamatosan késik, és
rendelési időt éjszakába nyúlóan biztosítja.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Botka Sándor: Egyetért a Polgármester Úr javaslatával és a testület elvi támogatását javasolja
a fogorvosi rendelő új helyre történő áthelyezéséhez.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
19/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Fogorvosi rendelő áthelyezésével kapcsolatos állásfoglalás
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Dr. Temesvári Hajnalka fogorvos rendelő
áthelyezési kérelmét, melyhez elvi hozzájárulását adja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az
áthelyezéssel járó költségek számszerűsítése és az egyéb
felvetődött kérdések tekintetében folytasson tárgyalást a
fogorvossal, s azt terjessze a testület soron következő
ülése elé.
______________________

14. Molnár László Gábor rendőr alezredes Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitány írásban kereste meg
az Önkormányzatot, melyben a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez
kéri az önkormányzat véleményét.
Elmondja, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény előírja, hogy a kinevezést
megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kérje ki az illetékességi területen működő
települési önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Molnár László Gábor rendőr alezredes személyének a
Kiskunhalasi Kapitányság vezetőjévé történő kinevezésével értsen egyet.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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20/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Molnár László Gábor rendőrkapitányság
vezetői kinevezésének véleményezése
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján Molnár
László Gábor rendőr alezredes a Kiskunhalasi
Rendőrkapitányság vezetővé történő kinevezéséhez
egyetértő véleményét adja.
______________________

15. Bella András (Felszabadulás u. 32.) önkormányzati tulajdonú garázs bérleti
kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy az önkormányzat a tulajdonát képező garázs helyiséget adja
bérbe kérelmező részére 2014. március 31-ig.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
21/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Bella András részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 32.
alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiség (garázs) bérbeadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonát képező
Kisszállás, Felszabadulás u. 32. szám alatti nem lakás
céljára szolgáló helyiséget (garázst) Bella András
(Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) részére 2014. február 1től 2014. március 31-ig bérbe adja. A bérleti díjat 3.535
Ft/hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
helyiségbérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.
______________________
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16. Előterjesztés a 690 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések előkészítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy az önkormányzat az előterjesztésben ismertetettek alapján
vásárolja meg a TIG Nonprofit Kft-től a 690 hrsz-ú 1127 m2 nagyságú ingatlant és kérje a
bontási költség beszámításával a tulajdonjog bejegyzést, majd azt követően kezdeményezze
az ingatlan földhivatal általi megosztását és a Papdi József (Kállai u. 16.) részére történő
értékesítését.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és megjegyzi, hogy ez az
ügy már jó régóta folyamatban van, jó lenne, ha már sikerülne rendezni.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
22/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

690 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról és telekmegosztásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft
(1053 Budapest, Vámház krt. 2.) kezelésében lévő, a
Magyar Állam tulajdonát képező kisszállási 690 hrsz-ú
1127 m2 nagyságú ingatlant a vagyonértékelő szakértői
véleményben foglalt 500.000 Ft nettó forgalmi értéken
meghatározott vételárért megvásárolja a területen található
balesetveszélyes
betonlap
lebontási
költségének
beszámításával.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az
adásvételi szerződés megkötéséről és a tulajdonjog
bejegyzésről, majd azt követően a telek megosztásáról
gondoskodjon.
______________________

17. Javaslat Kispál István (Kisszállás, Gorkij u. 8.) tulajdonát képező 0209/23
hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előadó: Botka Sándor alpolgármester
Botka Sándor: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szennyvízberuházás
megvalósíthatósága érdekében a testület 2013. május 30-i ülésén tárgyalta a szennyvíztisztító
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telep helyszínéül szolgáló terület csereszerződés keretében történő biztosítását. A
82/2013.(V.30.) ÖK számú határozatában döntött az önkormányzat tulajdonát képező 0209/21
hrsz-ú – jelenleg szántó művelési ágú ingatlan mellett lévő Kispál István Kisszállás, Gorkij
utca 8. szám alatti lakos tulajdonát képező 0209/22 hrsz-ú ingatlanból csereszerződés
keretében egy 3830 m2 nagyságú földterület elcseréléséről.
A Földhivatal telekmegosztás révén kialakította a 0209/23 hrsz-ú 3830 m2 nagyságú ingatlant,
melyet követően az önkormányzat megkötötte Kispál Istvánnal a csereszerződést. A
bejegyzés során került napvilágra, hogy termőföldért csak termőföldet lehet elcserélni, emiatt
a csereszerződést fel kell bontani és adásvételi szerződés keretében lehet az önkormányzatnak
a nevezett ingatlant megszereznie.
Javasolja, hogy az önkormányzat a terület nagysága és aranykorona értékének figyelembe
vételével 370.000 Ft-os vételáron vásárolja meg Kispál Istvántól a 0209/23 hrsz-ú ingatlant.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Bejelenti, hogy személyes érintettség miatt az adásvételi szerződés
megkötésével kapcsolatban a szavazásban nem kíván részt venni.
-------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
23/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján Kispál István polgármestert személyes érintettség
miatt a szavazásból kizárja.
-------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
24/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

0209/23 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a szennyvíztisztító telep helyéül
megvásárolja Kispál István (6421 Kisszállás, Gorkij u. 8.)
tulajdonát képező 0209/23 hrsz-ú 3830 m2 területű 12,29
AK értékű ingatlant 370.000 Ft vételárért.
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A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg hatályon kívül
helyezi a 82/2013.(V.30.) ÖK számú határozatát és
megbízza az alpolgármestert, hogy az adásvételi szerződés
megkötéséről gondoskodjon.
_____________________

18. Javaslat hősi halottak emlékére kopjafa állítására
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kiskunhalasi Nemzetőrség
megkereste az önkormányzatot és kezdeményezte, hogy a politikától függetlenül a „Hazáért
elesett katonák emlékére” a településen kopjafa kerüljön felállításra ünnepélyes keretek
között. Ennek költsége az önkormányzatot terhelné, mely egyrészt a faragott kopjafák és a
talapzat kialakításának költségéből állna, mely közel 120.000 Ft, másrészt az ünnepségen
fellépő színészek útiköltségének a kiadását jelentené.
A Országos Nemzetőrség vezetői személyesen lennének jelen a kopjafa átadásán, ahol az
általuk biztosított gránitból készült emléktábla kerülne még elhelyezésre.
Javasolja, hogy a testület biztosítson helyszínt és időpontot, hogy a kopjafa állítás
megvalósulhasson.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel.
Hozzászólás:
Benedek János: Javasolja, hogy a testület első körben elviekben vállalja a kopjafák
településen történő felállítását, és a konkrét kiadások felmérését követően véglegesítse az
elhatározását.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
25/2014.(II.4.) ÖK

HATÁROZAT

„Hazáért elesett katonák emlékére” kopjafa állításról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elviekben hozzájárul, hogy a településen a
„Hazáért elesett katonák emlékére” kopjafa kerüljön
felállításra.
Megbízza a polgármestert, hogy az emlékmű
elkészítésével és átadásával kapcsolatos részletekről
tájékoztassa a Képviselő-testületet a soron következő
ülésen.
______________________
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19. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy
- Bolvári János plébános a testület részére egy levelet írt, melyben megköszönte a
Képviselő-testület eddigi segítségét, közös együttműködését, melyet a településért
együtt végeztek.
- A szociális tűzifa igényléseket az önkormányzatnak a rendelkezésre álló tűzifa
keretéből folyamatosan sikerül kielégítenie, eddig 139 m3 erdei tűzifa került kiosztásra.
Jelenleg 23 m3 áll még rendelkezésre, mely a február 15-i határidőig kiosztásra is fog
kerülni.
______________________

20. Képviselői kérdések, interpellációk
Benedek János: Javasolja, hogy az önkormányzat keresse meg a temetőt üzemeltető Kegyelet
Kft-t, mert a lakosság részéről többen felvetették, hogy az ún. „rátemetéses” temetés esetén a
síremlékek szétbontásáért a cég igen magas összeget számít fel.
Jelzi továbbá, hogy a Táncsics utca sarkán egy törött villanyoszlop van, amely – véleménye
szerint – a jelenlegi állapotában igen veszélyes. Kéri, hogy az önkormányzat ezt jelezze a
szolgáltatónak.
Szeretné tájékoztatni továbbá a Képviselő-testületet, hogy egy lakossági bejelentés miatt a
törvényességi felügyeletet gyakorló hatóság többféle adatot kért be a Kisszállási Víziközmű
Társulattól.
Kispál István: Megköszöni Képviselőtársa bejelentését, és a villanyoszlop ügyében a
szükséges intézkedéseket meg fogja tenni.
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak
nem áll módjában saját rendeletében szabályozni, hogy az üzemeltető milyen díjon vállalja a
temetések alkalmával a sírok szétszedését, mert ez az üzemeltető hatáskörébe tartozik.
Mindazonáltal felül kell vizsgálni az üzemeltetővel kötött szerződést, és tárgyalásokat
folytatni a felvetésekről is.
Elmondja, hogy a Víziközmű Társulat felett a törvényességi felügyeletet az Alsó-TiszaVidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) gyakorolja, mely az önkormányzatot
is megkereste az említett ügyben és bekérték a szennyvízberuházás műszaki paramétereit és a
gazdaságossági számításokat.
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Botka Sándor: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a hóeltakarításai munkálatok rendben
lezajlottak, lakossági bejelentés nem érkezett, viszont a szél általi hófúvások miatt egyes
szakaszokon visszatérő problémaként jelentek meg a hóbuckák.

_______________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

