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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 27-i üléséről

26/2014.(II.27.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi beszámolójáról

27/2014.(II.27.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervéről

28/2014.(II.27.) ÖK

Napraforgó Óvoda 2008.-2013. évi továbbképzési
programjának értékeléséről

29/2014.(II.27.) ÖK

Napraforgó Óvoda 2013-2018. évi továbbképzési
programjának jóváhagyásáról

30/2014.(II.27.) ÖK

Napraforgó Óvoda óvodai felvételre történő
jelentkezésének és nyári zárva tartási rendjének
meghatározásáról

8/2014.(II.28.) R

A Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

9/2014.(II.28.) R

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

10/2014.(II.27.) R

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 19/2007.(XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról

11/2014.(II.27.) R

Az önkormányzati segélyről szóló 14/2013.(XII.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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31/2014.(II.27.) ÖK

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról

32/2014.(II.27.) ÖK

Jónás Ferenc (Budapest, Lőcsei u. 15.) lakáskérelméről

33/2014.(II.27.) ÖK

Kisszállás Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításáról

34/2014.(II.27.) ÖK

Kisszállási Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról

35/2014.(II.27.) ÖK

0627/14 hrsz-ú út művelési ágú ingatlan önkormányzati
tulajdonba fogadásáról

36/2014.(II.27.) ÖK

Önkormányzati tulajdonú 0537 hrsz-ú út átminősítésének
kezdeményezéséről

37/2014.(II.27.) ÖK

Kiskunok Vidékéért Egyesület tagsági megerősítéséről és a
Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséről

38/2014.(II.27.) ÖK

Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
módosításáról

39/2014.(II.27.) ÖK

„Hazáért elesett katonák emlékére” kopjafa állításról

40/2014.(II.27.) ÖK

Kiskunhalas Város és Járás Információs kiadványa
megrendeléséről

___________________________
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 27.
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, Dr. Muskó Zsolt
Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Varga Nándorné intézményvezető
Csiszár Csaba vezető tanácsos
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg.

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

JAVASLAT

1.) 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.) Javaslat a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló új rendelet
megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 19/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
6.) Előterjesztés az önkormányzati segélyről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok megválasztása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
8.) Jónás Ferenc (Budapest, Lőcsei u. 15.) önkormányzati bérlakás iránti kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal törzskönyvi nyilvántartásának módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának
módosítására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
11.)
Előterjesztés a 0627/14 hrsz-ú út művelési ágú ingatlan önkormányzati
tulajdonba kerülésére
Előadó: Kispál István polgármester
12.)

Előterjesztés a 0537 hrsz-ú út átminősítésének kezdeményezéséről
Előadó: Kispál István polgármester

13.)
Előterjesztés a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület
előzetes elismeréséről
Előadó: Kispál István polgármester
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14.)

Előterjesztés a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítására
Előadó: Kispál István polgármester

15.)
Javaslat a „Hazáért elesett katonák emlékére” kopjafa állítás végleges
döntésére
Előadó: Kispál István polgármester
16.)

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

17.)

Képviselői kérdések, interpellációk
_______________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi beszámolójának és 2014. évi
munkatervének jóváhagyása
Előadó: Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az intézmény vezetője betegség miatt nem tud részt venni az
ülésen, így a bizottsági ülésen Bundula Melinda könyvtáros képviselte.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésen megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az intézmény
2013. évi beszámolóját és a 2014. évi munkatervét.
Kispál István: Megjegyzi, hogy az intézmény szűkös anyagi kerete mellett is mindig –
erejéhez mérten – próbálja színesíteni a települési programokat, rendezvényeket.
Az intézmény vezetője felvetette, hogy az e-Magyarország pont szolgáltatást szeretné
ingyenessé tenni, ehhez talán a testület jóváhagyását kéri?
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény
tekintetében az intézmény vezetője határozza meg, hogy egyes szolgáltatásokat térítés
ellenében, vagy ingyenesen biztosít. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a
költségvetésében e szolgáltatásból mennyi bevételt tervezett, azt más forrásból fedezni tudjae, vagy pedig annyival kevesebb bevételből kell biztosítania, ellátnia a feladatait.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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26/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi
beszámolóját.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
27/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervéről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi
munkatervét.
______________________

2. Napraforgó Óvoda dolgozói 2014. évi továbbképzési programjának
elfogadása
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésen megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az intézmény elmúlt 5 éves továbbképzési tervének
értékeléséről, a következő 5 éves továbbképzési tervéről, valamint az óvoda jelentkezési
időpontjáról és zárva tartási rendjéről szóló előterjesztését.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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28/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Napraforgó Óvoda 2008.-2013. évi
továbbképzési programjának értékeléséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja a Napraforgó Óvoda 2008.-2013. évi
továbbképzési programjának értékelését.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
29/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Napraforgó Óvoda 2013.-2018. évi
továbbképzési programjának jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja a Napraforgó Óvoda 2013.-2018. évi
továbbképzési programját.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
30/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Napraforgó Óvoda óvodai felvételre történő jelentkezésnek
és nyári zárva tartási rendjének meghatározásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
a Napraforgó Óvoda
a) 2014/2015. nevelési évére az óvodai felvételre történő
jelentkezés időpontját 2014. április 28. napjától április
30. napjáig,
b) a 2014. évi nyári zárva tartás időpontját augusztus 11.
napjától augusztus 29. napjáig
határozza meg.
______________________
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3. Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a rendeletmódosításra a 2013. évi költségvetési beszámoló
elkészítése miatt utolsó alkalommal van lehetőség, melynek keretében december 19-i ülésen
elfogadott rendeletmódosítás óta bekövetkezett változások átvezetés szükséges. Megjegyzi,
hogy nagy tételként jelenik meg a szennyvízberuházás támogatásának csökkenése, melyet a
beruházás időbeli eltolódása indokol.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésen megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint módosításra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló rendeletét.
Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy az óvodapedagógusok munkáját segítők
bércsökkenését az indokolja, hogy az új köznevelési törvény 2013. június 1-től előírt
intézményenként egy fő rendszergazda biztosítását. Az intézmény ezt be is tervezte, de
időközben vélhetően rájött a törvényalkotó is, hogy ez felesleges, főként olyan
kistelepüléseken, ahol intézményenként 2 vagy csak 3 számítógép áll rendelkezésre, így
megszüntette az álláshelyet és annak bértámogatását is.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
8/2014.(II.28.)
önkormányzati rendeletét
a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
______________________

4. Javaslat a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló új rendelet
megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatásul elmondja, hogy az új rendelet megalkotása azért vált
szükségessé, mivel 2012. decemberében megjelent és 2013. január 1-jével hatályba lépett a
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hulladékgazdálkodásról szóló törvény. A régi törvény magába foglalta mind a szilárdhulladék
gazdálkodást, mind pedig a folyékonyhulladék gazdálkodást. Az új törvény már csak a
szilárdhulladék kezelést szabályozza, míg a folyékony hulladék tekintetében a
vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak az irányadók. Ezen időponttól a díjtételeket már
nem az önkormányzatok állapítják meg helyi rendeletükben, hanem az egységesen
központilag az Energia Hivatal útján kerül meghatározásra.
Ugyancsak új eljárási szabályként az eddigiekhez képest megváltozott a szolgáltatók
kiválasztásának eljárása, melyet a közelmúltban meg is tapasztalt az önkormányzat, hiszen a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Konzorcium kezdeményezésére az
önkormányzatnak felül kellett vizsgálnia az üzemeltetést és a közös tulajdonban lévő
önkormányzati vagyon további hasznosítását. Ennek megfelelően a testület a 2013. novemberi
ülésen megalkotta a közös önkormányzati vagyonról szóló rendeletét, a múlt ülésen pedig
elfogadta Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zrt-vel kötött Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést.
Javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a törvényességi szempontok figyelembe
vételével a jelenlegi hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét felülvizsgálva azt helyezze
hatályon kívül és a mellékelt rendelet tervezetben foglaltak alapján alkossa meg a
hulladékgazdálkodásról az új rendeletét.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésen megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerit alkossa meg az új helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeltét.
Ceglédi Zoltánné dr.: A napirendhez kapcsolódóan annyit még el kíván mondani, hogy az
önkormányzatok kötelező feladata a hulladékgazdálkodás, mely magába foglalja mind a
szilárd, mind pedig a folyékony hulladék kezelését. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat
most megalkotja ugyan az új szilárdhulladék kezelésre irányuló rendeletét, de a törvényi
kötelezettségnek csak akkor tud maradéktalanul eleget tenni, ha a folyékony hulladék
kezeléséről is gondoskodik. Így várhatóan a következő ülésre kerül előterjesztésre a
folyékony hulladékkezelésről szóló rendelet megalkotásának előterjesztése. Az viszont, hogy
az önkormányzat megalkotja a rendeletét, még nem elég, hiszen a szolgáltatót is ki kell
választania közbeszerzés útján. Jó lenne olyan szolgáltatóval tudna szerződést kötni, ahol az
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő önkormányzati társulás látná el a szolgáltatást, de
erre a jelenlegi információk szerint nincs esély, így marad a másik lehetőség a közbeszerzés
útján történő kiválasztás.
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat már érdeklődött és sajnos nemleges választ
kapott arra vonatkozóan, hogy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Kiskunsági
Víziközmű Szolgáltató Kft vállalná-e a településről történő folyékony hulladék beszállítását.
Komoly gondot fog okozni, és nemcsak Kisszállás tekintetében, hogy a településeken lévő
folyékony hulladékot ki és hová szállítsa el. Olyannyira megszigorodtak a szállításra
vonatkozó törvényi előírások, hogy a jelenlegi vállalkozók, akik eddig a folyékony hulladék
szállítást végezték, nem tudják már felvállalni, mivel a vállalkozásuk veszteségesre fordult.
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----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
9/2014.(II.28.)
önkormányzati rendeletét
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról,
mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
______________________

5. Előterjesztés a
igénybevételéről
módosítására

személyes gondoskodást nyújtó szociális
szóló 19/2007.(XII.20.) önkormányzati

ellátások
rendelet

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
10/2014.(II.27.)
önkormányzati rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
19/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.
______________________

6. Előterjesztés az önkormányzati segélyről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a jelenlegi önkormányzati segélyről szóló rendeletben
foglaltak alapján a temetési segély igénylésére vonatkozóan igen alacsony jövedelemhatár
került meghatározásra. Javasolja, hogy ennek szabályozása az előterjesztésben foglaltak
szerint kerüljön módosításra, így a lakosság nagyobb rétege tudja majd igénybe venni az
önkormányzati támogatást.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésen megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerit módosítsa az önkormányzati
segélyről szóló rendeletét.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a tapasztalatból látja, sajnos a lakosság egyre
jobban elszegényedett. Már egy jó ideje nincs az embereknek tartalékuk, azokat felélték, és a
fizetéseikből hónapról hónapra élnek. Elsők a számlák befizetése, és a maradékból kell
gazdálkodniuk, gyermekeiket nevelni, taníttatni. Maximálisan egyetért a rendelet
módosítással.
Botka Sándor: Meglátása szerint is egyre szegényebb a lakosság, és talán az idős emberek
próbálnak félretenni annyi tartalékot, hogy a temettetési költségük ne az eltemettetőket
terheljék, de a fiatalokban, jogosan ez fel sem vetődik.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy bizony a jogi szabályozás nincs igazán összhangban a
valósággal. Ugyanis, ha az eltemettetőnek nincs arra fedezete, hogy a temetési költségeket
megfizesse, akkor az önkormányzathoz fordulhat köztemetést igényelni, mivel senki sem
maradhat eltemetetlenül. Ugyanakkor a szociális törvény alapján az önkormányzat köteles
hagyatéki teherként érvényesíteni követelését, amennyiben az elhalálozottnak van valamilyen
ingó vagy ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga, akkor arra jelzálogjogot jegyeztet be.
Felveti továbbá, hogy a 2013. évi tényadatok alapján az idei évi temetési költségekre 200.000
Ft-ot tervezett be az önkormányzat, ezért a következő rendeletmódosításnál ezt felül kell
vizsgálni és megemelni az előirányzatot.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
11/2014.(II.27.)
önkormányzati rendeletét
az önkormányzati segélyről szóló
14/2013.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.
______________________

7. Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok megválasztása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr: Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottsági tagok jelölésére elsősorban
azokat keresték meg, akik már a 2010. évi választásoknál is közreműködtek és most is
vállalják a megbízatást. Megjegyzi, hogy az új választási eljárásról szóló törvény több
szempontból is új szabályozást tartalmaz, például már nincs kampánycsend, valamint a listát
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indító pártok szavazókörönként 2-2 tagot delegálhatnak a szavazatszámláló bizottságba.
Tekintettel arra, hogy ez által a szavazatszámláló bizottságok tagszáma jelentősen
megemelkedhet, ezért meggondolandó, hogy a választás napján az önkormányzat csak az
általa megválasztott tagok élelmezését vállalja fel.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
31/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
mellékletben felsorolt személyeket szavazatszámláló
bizottsági tagnak megválasztja.
1. melléklet a 31/2014.(II.27. ÖK határozathoz

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAI
001 szavazókör: Stop Csárda
1. Cziczelszki Ferencné
2. Bajnai László
3. Hegedűs Ferenc
póttagok:
4. Tápai Károly
5. Juhászné Magda Eleonóra

Sallai tanító utca 4
Park utca 2.
Arany János utca 6.
Tavasz utca 31
Táncsics utca 14.

002. szavazókör: volt Nappali Ellátó
1. Varga Nándor
2. Rambala Péter
3. Detkóné Horváth Magdolna
póttagok:
4. Fürtön János
5. Sólya Lászlóné

Felszabadulás utca 45.
Rákóczi utca 26.
Csap utca 16.
Virág utca 6.
Felszabadulás utca 103.

003. szavazókör: Óvoda
1. Vinek Péter
2. Ábrahám István
3. Babenyecz Imréné

Kállai Éva utca 2.
Sallai tanító utca 6.
Rákóczi utca. 19.
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póttagok:
4. Alattyányi Lászlóné
5. Varga Nándorné

Hunyadi utca 17.
Felszabadulás utca 45.
______________________

8. Jónás Ferenc (Budapest, Lőcsei u. 15.) önkormányzati bérlakás iránti
kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a kérelmező a Duna Aszfalt Kft munkatársa és mivel a cég az
55-ös számú főút szélesítése és burkolat erősítése kapcsán mind időben, mind kivitelezésben
nagyobb horderejű beruházásra készül, így a dolgozó huzamosabb időre szeretné bérbe venni
az önkormányzat tulajdonát képező Marx u. 9. szám alatti lakást. Kérelmező már
megtekintette a lakást és a két nagy szoba kivételével bérbe kívánja venni a konyha, előtér,
fürdő és a galéria helyiségeket.
Javasolja, hogy az önkormányzat adja bérbe kérelmező részére az önkormányzati lakást havi
29.025 Ft összegért.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Egyetért a lakás bérbe adásával, hiszen bevétel származik belől.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
32/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Jónás Ferenc (Budapest, Lőcsei u. 15.) lakáskérelméről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonát képező
Kisszállás, Marx u. 9. szám alatti lakás helyiséget Jónás
Ferenc (1222 Budapest, Lőcsei u. 15.) részére 2014.
február 20-tól 2015. augusztus 31-ig bérbe adja. A bérleti
díjat 2014. február 20-tól 2014. december 31-ig terjedő
időszakban 29.025 Ft/hó összegben állapítja meg
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
helyiségbérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.
______________________
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9. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal törzskönyvi nyilvántartásának
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
33/2014.(II.27.) 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

7. Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció Törölni szükséges:
szerinti megnevezése
„011210 az államháztartás igazgatása,
ellenőrzése”
kormányzati funkciót
Az alábbi kormányzati funkciók
változatlanul maradnak:
011130
Önkormányzatok
és
önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
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
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041210 Munkaügy igazgatása
Záradék:
1. Kisszállási Polgármesteri Hivatal módosító okiratát Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 33/2014.(II.27.) ÖK határozatával fogadta el.
2. A módosító okirat 2014. január 1. napjával lép hatályba.
______________________

10. Előterjesztés a Polgármesteri
szabályzatának módosítására

Hivatal

szervezeti

és

működési

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az írásos előterjesztésben ismertetésre került, hogy
miért is szükséges a hivatal SzMSz-ének módosítása, ezért javasolja, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő módosítási javaslatot fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
34/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállási Polgármesteri Hivatal szervezeti és
működési szabályzatának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 32/2013.(III.28.) ÖK számú határozattal
elfogadott Kisszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának 19. §-át az alábbiak szerint
módosítja:
„Belső ellenőrzési feladatok ellátása, a belső kontrollrendszer működtetése
19. §
(1)

A költségvetési szerv vezetője:
a) felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő –
megfelelő kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek,
információs és kommunikációs rendszer és nyomon követési rendszer kialakításáért,
működtetéséért és fejlesztéséért
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b) köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra,
egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az
etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átláthatóa humánerőforrás-kezelés
c) köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a
szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű,
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását
d) köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési
nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges,
táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza
különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és
ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését
e) köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét
f) köteles kockázatkezelési rendszert működtetni
g) köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a
kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez
h) köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök
meghatározásával legalább az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárási, a
dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférési, beszámolási eljárásait
szabályozni
i) köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a
megfelelő információ a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez,
szervezeti egységhez, illetve személyhez
j) köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon
követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló
folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől
függetlenül működő belső ellenőrzésből áll
k) köteles a mindenkor hatályos jogszabály szerinti külön dokumentumban,
nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét
l) köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és
függetlenségének biztosításáról
m) köteles az ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
(2)
Az önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján külső ellenőrök megbízásával
látja el a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőri feladatokat.
(3)

A belső ellenőrzési vezető feladata:
a) belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása,
a Képviselő-testület jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok
megvalósításának nyomon követése
c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának
irányítása
d) az ellenőrzések összehangolása
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja
merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének
érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és
javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására
f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője
számára történő megküldése
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g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
összeállítása.
(4)
a)
b)

c)
d)

(5)

A belső ellenőrzési vezető a fentiekben foglalt feladatokon túl köteles:
gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutatók
gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a külső ellenőrzések
nyilvántartásáról, ez ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és az
adatok biztonságos tárolásáról
a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról tájékoztatni
a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi
és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat.

A belső ellenőr feladata:
a) az éves ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzési feladatok teljesítése
b) köteles a tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv vezetőjét tájékoztatni és
megbízólevelét bemutatni
c) köteles megállapításait, következtetéseit és javaslatait tárgyszerűen, a valóságnak
megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal
alátámasztani
d) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja
merül fel, köteles haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenőrzési vezetőnek
e) köteles az ellenőrzési jelentés tervezetet az ellenőrzött szerv vezetőjével egyeztetni,
ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés aláírását követően a lezárt
ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzési vezetőnek átadni
f) köteles a tudomására jutott minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot megőrizni
g) köteles az ellenőrzési tevékenységet megfelelően dokumentálni, az ellenőrzés során
készített iratokat és iratmásolatokat az ellenőrzés dokumentációjához csatolni.

(6)
Az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig
köteles jóváhagyni.
(7)
A belső ellenőrzés magában foglalja az Önkormányzat, a Kisszállási Polgármesteri
Hivatal, a Napraforgó Óvoda valamint a Művelődési Ház és Könyvtár intézmények belső
ellenőrzésének feladatellátását.”
______________________

11. Előterjesztés a 0627/14 hrsz-ú út művelési ágú ingatlan önkormányzati
tulajdonba kerülésére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy az önkormányzat fogadja tulajdonába a magántulajdonosok
területmegosztását követően az újonnan kialakításra került 0627/14 hrsz-ú út művelési ágú
ingatlant.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésen megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja, hogy az önkormányzat fogadja tulajdonába a
0627/14 hrsz-ú út művelési ágú ingatlant.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
35/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

0627/14 hrsz-ú út művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba fogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az 1993. évi II. törvény 12. § (1)
bekezdésében foglaltakra hivatkozva az önkormányzat
tulajdonába fogadja a 0627/14 hrsz-ú út művelési ágú
ingatlant.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az
egyezségi okiratot írja alá.
______________________

12. Előterjesztés a 0537 hrsz-ú út átminősítésének kezdeményezéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy az önkormányzat minősítse át a tulajdonában lévő 0537 hrsz-ú
út művelési ágú ingatlant, tekintettel arra, hogy a helyszíni szemlét követően az a valóságban
már nem funkcionál útként, majd azt követően ajánlja fel értékesítésre a területet ténylegesen
használó H & T Corporation BT részére.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a cég egy nagyobb beruházást szeretne a közeljövőben
megvalósítani, melynek következtében az eddigieken túl új munkahelyeket is tud a település
lakossága részére biztosítani.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésen megtárgyalta és javasolj, hogy
az önkormányzat a tulajdonát képező 0537 hrsz-ú út művelési ágú ingatlan átminősítését
kezdeményezze.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
36/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzati tulajdonú 0537 hrsz-ú út átminősítésének kezdeményezéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megbízza a Polgármestert, hogy
kezdeményezze a földhivatalnál az önkormányzat
tulajdonát képező 0537 hrsz-ú út művelési ágú ingatlan
szántóvá történő átminősítését.
______________________

13. Előterjesztés a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési
terület előzetes elismeréséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy az önkormányzat a 2014-2020. közötti programozási időszak
vidékfejlesztési feladatainak ellátására továbbiakban is a Kiskunok Vidékéért Egyesület
tagjaként vegyen részt.
Csak tájékoztatásul szeretné pár szóban megemlíteni, hogy bár a Kiskunok Vidékéért
Egyesület 2014. február 19-i ülésén úgy határozott a tagság, hogy a továbbiakban is az
egyesület keretén belül, a három járást felölve létrejött LEADER helyi akciócsoport szerint
működnek. Ehhez képest a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás a tanácsülésén ennek
ellenkezőjéről született döntést, hogy kistérségi HACS járásokra tagozódva egy új
szervezetként induljon Kiskunhalas és térsége. Szerencsére a kistérségi tagtelepülések, köztük
maga Kiskunhalas Város Önkormányzata is elutasította az új járási HACS létrehozását, így
minden maradhat ez eredeti, a közgyűlésen született döntés szerint.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
37/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Kiskunok Vidékéért Egyesület tagsági megerősítéséről
és a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséről
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Kiskunok Vidékéért Egyesület tagjaként
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Kisszállás Község Önkormányzata előzetes csatlakozási
szándékkal részt kíván venni az Egyesület 2014-2020
közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési
feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének
előzetes elismerésében. Ennek érdekében szükséges
jognyilatkozatok
megtételére
felhatalmazza
a
polgármestert.
______________________

14. Előterjesztés a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a Tervező Asszony
javasolja, hogy az önkormányzat az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint
hozzon döntést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a szennyvízberuházás elérkezett ahhoz a
szakaszához, hogy 2 hetente kooperációs beszeléseket tartanak, ahol az önkormányzaton kívül
mérnökcsoport, a kivitelező cég mérnökei, tervezők vesznek részt. Sajnos együttesen
megállapították, hogy a hatóságoknál annak ellenére, hogy a település szennyvíz projektje
kiemelt hatósági ügy, még mindig igen nehézkesen megy az ügyintézés, amely lassítja a
beruházás valósítását. Jelenleg ott tartunk, hogy nyomozzuk, kinek, hová és milyen
nyomtatványon kell bejelenteni a munkafolyamatos megkezdését, hiszen a közeljövőben, 2
héten belül megkezdődnek a tényleges kivitelezési munkálatok és közel 20 fő fog
tevékenykedni.
A szennyvíz-tisztítótelep engedélyezésével kapcsolatban elmondja, hogy a felszín feletti
építményre még nem áll rendelkezésre az építésügyi hatósági engedélye, de szerencsére ez
nem akadályozza a településen a csatornázási nyomvonal kivitelezési munkálatait.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
38/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
173/2013.(XI.28.) ÖK. határozattal indított módosítása
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egyeztetésének
tájékoztatási
szakaszban
érkezett
államigazgatási szervi állásfoglalások ismeretében a
következő döntést hozta:
1.) Új beépítésre szánt terület vonatkozásában „az egyes
tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és a
3. § alapján a környezeti vizsgálat elvégzését –
figyelembe véve az ATIKÖTEVIFE 95.094-1-20/2013.
számú határozatát is – nem tartja indokoltnak:
- a beépítésre szánt területi kijelölés csak kis
területre terjed ki,
- az új beépítésre szánt területen nem végeznek a
fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá tartozó
tevékenységet,
- az új beépítésre szánt területen nem végeznek a
fenti Korm. rend. 1. § (2) bekezdés alá tartozó
környezet-használatot jelentő tevékenységet.
2.) Belvízveszélyes területek:
- lehatárolásukra nincs szükség.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
______________________

15. Javaslat a „Hazáért elesett katonák emlékére” kopjafa állítás végleges
döntésére
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a múlt ülésen a
25/2014.(II.4.) ÖK határozat alapján a testület elvi döntést hozott a „Hazáért elesett katonák
emlékére” kopjafa állításról. Tisztázódtak a felmerülő költségek, melyek az alábbiakból
tevődnek össze:
- faanyag és fafaragás költsége 140.000 Ft
- fellépő művészek díja 245.000 Ft
- és ehhez jönne még a vendéglátás költsége.
Meglátása szerint az előzetes tájékoztatáshoz képest jelentős kiadásba kerülne a kopjafa
állítása az önkormányzatnak, melyre a 2014. évi költségvetésében nem került forrás
elkülönítésre, ezért nem javasolja, hogy a Képviselő-testület felvállalja a kopjafaállítást.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Botka Sándor: Egyetért a Polgármester Úr javaslatával. Az önkormányzat köszönje meg és
nyilvánítsa ki, hogy nem kíván élni a „Hazáért elesett katonák emlékére” történő kopjafa
állítás lehetőségével.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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39/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

„Hazáért elesett katonák emlékére” kopjafa állításról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a „Hazáért elesett katonák emlékére”
kopjafa állítást nem kívánja megvalósítani, tekintettel arra,
hogy a 2014. évi költségvetése azt nem teszi lehetővé.
______________________

16. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bácska Infó 2001. Turisztikai
Információs és Szolgáltató Bt ügyvezetője személyesen megkereste és az önkormányzat
részére egy Járási Információs Kiadvány készítésére, megrendelésére tett ajánlatott.
Járási kiadványról lévén szó, a járási települések részéről 3-3 kép, 8-9 soros bemutatkozó
szöveg, a települések egyes vállalkozásairól reklámanyag, valamint a járási székhely
településről, járási hivatalról jelenne meg közérdekű információ. Összességében 6000
példányban jelenne meg a kiadvány, melyből 3000 db Kiskunhalas városé, a többi település
szerződésben foglaltak alapján 100-100 példányt kapna, valamint 200 db műnyomós fényes
fali kiadvány, melyből településenként 6-6 db kerülne szétosztásra. A kiadványok ára a
település vonatkozásában 20.000 Ft + Áfa. Javasolja, hogy az önkormányzat rendelje meg a
kiadványt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Támogatja a kiadvány megrendelését, hiszen a 20.000 Ft nem egy nagy
költség.
Dr. Muskó Zsolt: Meglátása szerint inkább olyan kiadványt kellene megrendeli, amely csak
Kisszállás települést reklámozza.
Urlauberné Horváth Éva: Szerinte nem sok haszna van a kiadványnak, hiszen kicsi és a járás
9 települését együttesen mutatja be mindössze 9 mondatban. Nem a kiadvány összegére, mert
az valóban elenyésző, hanem a jelentőségére mondja, hogy nem éri meg. Javasolja inkább,
hogy a pár évvel ezelőtt megjelenő Uradalmi Hírmondóból rendeljen még az önkormányzat,
mert az a kis füzetecske nagyon jól, több oldalon bemutatta a települést nemcsak a történelmi
oldaláról, de az intézményeiről, épületeiről is. A kiadás óta bekövetkezett változások
tekintetében ismetelten ki lehetne nyomtatni, és a falunap alakalmával a lakosság és az ide
érkező vendégek részére osztogatni.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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40/2014.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Kiskunhalas Város és Járás Információs kiadványa megrendeléséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
megrendeli a Kiskunhalas Város és Járás Információs
Kiadványt 20.000 Ft + Áfa összegért.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
kiadvány rendeléséről szóló szerződést kösse meg.
--------------Kispál István: Elmondja továbbá, hogy a Fenyvesi Tibor Kisszállás, II. körzet 10. szám alatti
lakos, a Helyi Fidesz Elnöke telefonon megkereste és kezdeményezett vele egy találkozást.
Február 22-én szombat délelőtt 11 órakor a Polgármesteri Hivatalban tartottak megbeszélést.
Elsőként arról kívánt tájékoztatni, hogy Bányai Gábor a megyei Közgyűlés elnöke, aki a
2014-es országgyűlési választásokon, mint Fidesz képviselő indulni kíván, 2014. február 27én du. 18 órakor a Művelődési házban tájékoztatót tart a térség fejlesztési elképzeléseiről,
melyre tisztelettel meghívta. Érdeklődött, hogy az önkormányzat partner lenne-e abban, hogy
a kampánytájékoztató után egy vacsorát adnának, melyre az ételt az önkormányzat, az italt
maga (Fenyvesi Tibor) állná.
Megjegyezte, hogy a kampányülésről már tudott, és természetesen felvállalja az
önkormányzat a vacsora biztosítását.
Ekkor Fenyvesi Tibor „felszólította”, hogy a telefonját vigye ki a tárgyaló teremből, mert
szeretne még mást is megbeszélni vele. Erre azt válaszolta, hogy azért tartja magánál a
telefont, hogy azon elérjék, és nem hajlandó attól megválni.
Fenyvesi Tibor érdeklődött továbbá, hogy polgármesterként indul-e a választásokon, melyre
igennel válaszolt. Fenyvesi Tibor elmondta, hogy a Fidesz hajlandó támogatni őt a
választásokon történő indulásánál, de csak egy feltétellel, amennyiben őt, azaz Fenyvesi
Tibort választja meg a testület alpolgármesternek. Ugyanis a jelenlegi alpolgármester
személye nem vet jó fényt rá, mint polgármesterre, sem a településre. Jelenleg nincs a
településen fejlesztés, és a képviselő-testületben sincs meg a Fidesz képviselet. Meglátása
szerint (Kispál István és Fenyvesi Tibor) tanult emberek, meg tudnak egyezni.
Fenyvesi Tibort tájékoztatta, hogy nem hajlandó semmiféle ígéretet tenni neki, és nem kér a
választásokon történő támogatásából sem. Azt pedig, hogy a Képviselő-testület kit fog
megválasztani alpolgármesternek, azt majd az újonnan megalakuló testület fogja eldönteni. A
jelenlegi alpolgármester személye pedig évtizedeken keresztül bizonyította már, hogy a
település érdekeit képviseli nemcsak szavakkal, de tettekkel is.
Fenyvesi Tibor ekkor felháborodott és kijelentette, hogy a megyei Kormánymegbízottnak,
Kerényi Úrnak kénytelen jelenteni, hogy a polgármester nem hajlandó együttműködni a
Fidesszel. Már így is megvan a megyében a vélemény Kisszállásról. Megjegyezte azt is, hogy
a 2010. őszi választásokat követően a Polgármesteri Hivatalban Lengyel Attila volt Fidesz-es
induló képviselőjelölttel folytatott beszélgetése szóról szóra telefonon rögzítésre került és a
Kerényi Úr asztalán van. Egyébként meg úgy látja, hogy még mindig haragszik rá.
Fenyvesi Tibornak elmondta, hogy egyáltalán nem érdekli milyen beszélgetés hangszalaga
van a Kerényi úr birtokában, és hogy mit kíván neki jelenteni. Majd ha ő (Kispál István) úgy
látja, akkor saját álláspontját is a megyei Kormánymegbízott elé tárja. Arra pedig, hogy
haragszik-e rá, elmondta, nem lehet azt olyan egyszerűen elfelejteni, hogy a 2010-es őszi
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polgármester választásokon hogyan viselkedett és milyen aljas módon kampányolt, valamint
hogy a választásokat követően két alkalommal is feljelentette az önkormányzatot, melynek
eredményeként a Címzetes Főjegyző Asszonnyal a Kecskeméti Törvényszékre jártak
tanúvallomásokat tenni. Jó pár álmatlan éjszakát okozott azzal, hogy feljelentette az
önkormányzatot, és rengeteg olyan plusz munkát, melyet a kivizsgáláshoz szükséges anyagok
irattárból történő elékeresését, hiteles másolatának elkészítését és a nyomozóhatóság részére
történő felterjesztéssel járt, mindez amellett, hogy az önkormányzatnak a napi feladatait,
intézményeinek zavartalan működésének biztosítása mellett határidőre teljesüljön.
Fenyvesi Tibor válasza erre csak annyi volt, hogy az a kampánnyal együtt járt, azon lépjen
túl, felejtse már el.
Végezetül Fenyvesi Tibor tájékozatta őt arról, hogy a mai megbeszélésre történő utazásának
útiköltsége 3.000 Ft-jába került.
______________________

17. Képviselői kérdések, interpellációk
Botka Sándor: Javasolja, hogy az iskola előtt induló a Felszabadulás utca túloldalán a
bisztróig nyúló, a parkban lévő szobor előtti járdaszakasz felújítását végezze el az
önkormányzat, mert a jelenlegi állapot igen balesetveszélyes.
Benedek János: Érdeklődik, hogy a Kápolnai úton az útpadka kialakítás munkafolyamatai
mikor kezdődnek.
Kispál István: Egyetért az Alpolgármester Úr javaslatával, és ígéri, hogy mielőbb
megszervezik a járdafelújítás kivitelezését, annál is inkább, mivel a hozzá szükséges térkő az
önkormányzat rendelkezésére áll, így a munka kivitelezését kell csak leszervezni.
A Kápolnai út útpadka kialakítását a kivitelező a közeljövőben fogja megkezdeni, mert az
időjárási viszonyok most már lehetővé teszik a munkálatok elvégzését.

_______________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 óra 45 perckor
berekesztette.
Kmf.
Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

