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Kisszállás Község Önkormányzata 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. június 26-i üléséről 
 

 

99/2014.(VI.26.) ÖK   Kisszállás Önkormányzati Kft törzstőkéjének pótlása 

 

14/2014.(VI.30.) ÖK R  Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi költség-

     vetéséről szóló 5/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet 

     módosításáról  

 

100/2014.(VI.26.) ÖK          Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi Közbeszer-

     zési tervének módosítása 

 

101/2014.(VI.26.) ÖK   Fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyában indítandó 

     közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének elfogadása 

 

102/2014.(VI.26.) ÖK    Napraforgó Óvoda 2013/2014. évben végzett munkájáról 

     szóló beszámoló elfogadásáról 

 

103/2014.(VI.26.) ÖK   Napraforgó Óvodai felújítási terveinek elkészíttetéséről 

 

104/2014.(VI.26.) ÖK   Szociális étkeztetési feladatok 2013. évi ellátásáról szóló 

     beszámoló elfogadásáról 

 

105/2014.(VI.26.) ÖK     Beszámoló 2013. évi I. számú tanyagondnoki körzetben 

     végzett tevékenységről 

 

106/2014.(VI.26.) ÖK         Beszámoló 2013. évi II. számú tanyagondnoki körzetben 

     végzett tevékenységről 

 

107/2014.(VI.26.) ÖK   Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein 

     végzett szociális intézményi feladatokról szóló  

     beszámoló elfogadásáról 

 

108/2014.(VI.26.) ÖK   Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat 

     meghirdetéséről 

 

109/2014.(VI.26.) ÖK  Rendőrségi oktatási célt szolgáló elektromos kisautók 

     támogatásáról 

 

110/2014.(VI.26.) ÖK   0428/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog  be-

     jegyzésről 

  

111/2014.(VI.26.) ÖK  708/3/A hrsz-ú raktárhelyiség értékbecslés ügye 

 

112/2014.(VI.26.) ÖK   Simonné Dr. Zsúnyi Franciska ügyvéd megbízása a 709 

     hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére 

 

___________________________ 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 26. du.  

16 órai kezdettel tartott soros üléséről. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Botka Sándor alpolgármester  

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Benedek János, Baumgartner József,  

Bunduláné Balázs Mária és Urlauberné Horváth Éva képviselő, 

Varga Nándorné óvodavezető 

Sólya Lászlóné szociális étkeztető 

Csiszár Csaba vezető főtanácsos, 

Rambala Ágnes igazgatási főelőadó. 

 

 

 

 

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

 

 

 

1.) Előterjesztés a Kisszállás Önkormányzati Kft-nek teljesítendő saját tőke 

kiegészítéséről 

  

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

2.) Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

  

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

3.) Előterjesztés a KEOP-2014-4.10.0/N számú kiírás alapján „Fotovoltaikus 

rendszerek kialakítása Kisszálláson” megvalósításáról 

 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

4.) Beszámoló az óvoda 2013/2014. tanévben végzett munkájáról 

     

  Előadó: Varga Nándorné intézményvezető 

 

 

5.) Beszámoló a 2013. évi szociális étkezetési feladatok ellátásáról 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

6.) Beszámoló a 2013. évi  tanyagondnoki szolgáltatásról   

 

  Előadó: Kispál István polgármester 

                 tanyagondnokok     

 

 

7.) Beszámoló a 2013. évi Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein 

végzett szociális intézményi feladatokról 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

8.) Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető pályázati 

felhívásához 

  

 Előadó: Kispál István polgármester 
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9.) Előterjesztés a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság által beszerzésre kerülő oktatási 

célt szolgáló elektromos kisautók támogatásáról 

  

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

10.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 0428/6 hrsz-ú ingatlan szolgalmi jog 

bejegyzésére 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

11.) Zsebő István (kisszállás, Hámán K. u. 5.) vételi ajánlata az önkormányzati 

tulajdonú 705/3/A hrsz-ú raktárhelyiségre 

  

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

12.) Zsebő István (Kisszállás, Hámán K. u. 5.) vételi ajánlata az önkormányzati 

tulajdonú 709 hrsz-ú ingatlanra 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

13.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 

 

 

________________________ 

 

 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Előterjesztés a Kisszállás Önkormányzati Kft-nek teljesítendő saját 

tőke kiegészítéséről 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadásakor a testület 

megbízta az önkormányzati tisztségviselőket a Kft. negatív üzleti eredményének 

csökkentésére dolgozzon ki javaslatot. Kikérve a könyvvizsgáló véleményét és figyelembe 

véve az önkormányzat lehetőségeit, javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben 

foglaltak szerint a veszteség pótlására 2 millió Ft összeget pótbefizetés címén biztosítson az 

önkormányzat költségvetésében, mely összeget 2014. szeptember 30.-ig utaljon át a Kft. 

11732064-20058579 számú pénzforgalmi számlájára. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 



 5 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Kisszállás Önkormányzati Kft  

saját tőke kiegészítéséről szóló előterjesztést és határozati javaslatot. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

99/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás Önkormányzati Kft törzstőkéjének pótlása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a 

173/2008.(XII.04.) ÖK számú határozatával létrehozott 

Kisszállás Önkormányzati Kft törzstőkéjét az alábbi 

pótbefizetéssel egészíti ki: 

 

- a pótbefizetés teljesítésére kötelezett: Kisszállás 

Község Önkormányzata (6421 Kisszállás, 

Felszabadulás u. 28.) 

- a pótbefizetés összege: 2.000.000 Ft 

- a pótbefizetés határideje: 2014. szeptember 30. 

- a pótbefizetés teljesítésének módja: átutalás a 

Kisszállás Önkormányzati Kft 11732064-20058579 

számú pénzforgalmi számlájára. 

 

________________________ 

 

 

2. Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
  

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a rendelet módosítása az I. féléves költségvetési beszámoló 

elkészítése miatt vált szükségessé. A költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett 

változások közül kiemeli, hogy egyrészt az SzSzK-tól az önkormányzatnak a tavalyi évi 

elszámolást követően 826 e Ft visszajár, másrészt beépítésre került a civil szervezetek részére 

az 500.00 Ft éves támogatás, az önkormányzati konyha nyílászáróinak cseréjére betervezett 

keret 84.000 Ft-tal történő növelése a tényleges kiadások ismeretében, valamint az előző 

napirendi pontban tárgyalt Önkormányzat Kft részére a 2 millió Ft-os törzstőke veszteség 

visszapótlása. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló rendeletének módosítását. 

 

   ----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a 

 

14/2014.(VI.30.)  

önkormányzati rendeletét  

 

a Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.7.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

________________________ 

 

3. Előterjesztés a KEOP-2014-4.10.0/N számú kiírás alapján 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson” megvalósításáról 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a jelen napirendi pont a tavalyi évben benyújtott „Napelemek 

Kisszálláson” KEOP-2012-4.10.0/A számú pályázat úgynevezett „újraélesztése”, tekintettel 

arra, hogy a benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója felfüggesztette, azokban döntést nem 

hozott.  

Jelen pályázat még nem jelent ugyan meg, csak tervezet, de mint az előterjesztésben is 

szerepel, előnyt élveznek azok a pályázatok, ahol a benyújtása előtt a pályázó már 

kiválasztotta a kivitelezőt feltételes közbeszerzési eljárás keretében. Ennek teljesítéséhez 

javaslom, hogy első körben az önkormányzat jelen közbeszerzéssel egészítse ki a 2014. évi 

közbeszerzési tervét, majd az követően az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás felelősségi 

rendjét. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi 
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közbeszerzési tervének módosítását, valamint a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 

tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

100/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás Község Önkormányzat  

2014. évi Közbeszerzési tervének módosítása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a 46/2014.(IV.10.) ÖK határozattal 

elfogadott Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervét az alábbiakkal egészíti ki:  

 

 

 

A beszerzés tárgya 

 

 

A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája 

 

 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

Kisszálláson” megvalósítása KEOP-2014-

4.10.0/N számú kiírás alapján 

 

Hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 122/A. § szerint 

 

 

 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

101/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyában indítandó 

közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének elfogadása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, 

figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény rendelkezéseire az alábbiak szerint határoz: 

1. A Fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyában 

indítandó közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 



 8 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges előkészítő munkák 

elvégeztetésére. 

3. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kispál István polgármester 
 

 

101/2014.(VI.26.) ÖK Határozat 1. melléklete 
 

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson tárgyú, 

a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli feltételes közbeszerzési eljárás felelősségi rendje: 

 

I. Az eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek 

 Kispál István polgármester, 

 Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző, a Bíráló Bizottság elnöke, 

 Csiszár Csaba főtanácsos, a Bíráló Bizottság tagja, 

 Nagyné Szabó Erzsébet vezető főtanácsos, Bíráló Bizottság tagja, 

 Bárány Sándor szervezőmérnök, a Bíráló Bizottság tagja, 

 Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó, a Bíráló Bizottság tagja. 

 

A Bíráló Bizottság tagjai kötelesek a melléklet szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni. 

Kötelesek továbbá tevékenységük során a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII tv. és jelen felelősségi rend 

előírásait betartani. 

 

II. Az eljárás előkészítése 

 

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzési eljárás lebonyolítására 

közbeszerzési tanácsadó céget bíz meg. A kiválasztott társaság: KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató., 

teljesítésért felelős vezetője: Kovács Gábor ügyvezető. 

Az eljárás előkészítéséért a közbeszerzési tanácsadó a felelős. A közbeszerzési tanácsadó az eljárás előkészítése 

során elvégzi az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, valamint meghatározza a közbeszerzés 

becsült értékét. Az előkészítés során a közbeszerzési tanácsadó javaslatot tesz a választott eljárás fajtájára. A 

választott eljárás fajtájáról a polgármester dönt. 

A közbeszerzési tanácsadó készíti el az eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást és dokumentációt. A felhívás 

elfogadása és az eljárás megindításáról szóló döntés meghozatala a polgármester feladata. 

 

III. Az eljárás lefolytatása 

 

Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció közvetlen megküldése a közbeszerzési tanácsadó feladata, költségeit 

a közbeszerzési tanácsadó viseli. 

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos konzultációs kérdéseket a közbeszerzési tanácsadó fogadja. A beérkezett 

kérdésekre a közbeszerzési tanácsadó elkészíti a válaszokat, melyeket a polgármester általi elfogadást követően, 

a törvényes határidőben meg kell küldeni valamennyi ajánlattevőnek. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget 

a közbeszerzési tanácsadó viseli. 

Az eljárás lefolytatása során szükséges eseti döntéseket a polgármester hozza meg. 

Az ajánlattételi határidő lejártakor a beérkezett ajánlatokat a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően kell felbontani. 

A bontást a közbeszerzési tanácsadó szervezi meg és vezeti. A bontásról jegyzőkönyv készül, melyet a törvényes 

határidőben meg kell küldeni az ajánlattevőknek. 

 

IV. Az ajánlatok elbírálása 

 

A beérkezett ajánlatokat a közbeszerzési tanácsadó vizsgálja át formai és tartalmi szempontból egyaránt. 

Megállapításairól írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a Bíráló Bizottság és a polgármester részére. 
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A szakvéleménynek tartalmaznia kell annak megállapítását, hogy mely ajánlatok érvényesek és melyek 

érvénytelenek. Tartalmaznia kell továbbá az érvényes ajánlatoknak a választott bírálati szempont szerinti 

értékelését és javaslatot az eljárás nyertes ajánlattevőjére. 

Az ajánlatok elbírálását a Bíráló Bizottság, az írásbeli szakvélemény alapján végzi el. A Bizottság üléséről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a Bizottság tagjainak indokolással ellátott véleményét is 

tartalmazó bírálati lapjait. A Bizottság döntési javaslatot fogalmaz meg az eljárást lezáró döntést meghozó 

polgármester részére. 

 

V. Döntés az eljárás eredményéről, szerződéskötés 

 

A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester hozza meg. 

Az eljárás eredményét a törvényes határidőben az írásos összegezés megküldésével kell kihirdetni, az összegezés 

megküldése a közbeszerzési tanácsadó feladata. 

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével szerződést kell kötni, melyet az Ajánlatkérő részéről a 

polgármester ír alá. A szerződés előkészítésében a közbeszerzési tanácsadó közreműködik. 

 

VI. Dokumentálás 

 

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi eljárási cselekményt írásban kell dokumentálni. Az 

eljárási cselekmények dokumentálása a közbeszerzési tanácsadó feladata. A szerződéskötést követően a 

közbeszerzési tanácsadó teljesítési dokumentációt köteles összeállítani, mely tartalmazza valamennyi az eljárás 

során keletkezett irat eredeti példányát, illetve másolatát. A teljesítési dokumentációt a közbeszerzési tanácsadó 

legkésőbb a számla benyújtásával egy időben köteles átadni az Ajánlatkérő részére. 

A közbeszerzési eljárások iratait az Ajánlatkérő iratkezelési szabályait betartva egy helyen kell tárolni és a 

közbeszerzési eljárás lezárását követően öt évig meg kell őrizni. 

 

VII. Belső ellenőrzés 

 

A közbeszerzési eljárások ellenőrzését az Ajánlatkérő éves belső ellenőrzési tervének összeállításánál 

figyelembe kell venni.  

 

Jelen felelősségi rendet Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2014.(VI.26.) ÖK számú 

határozatával fogadta el.  

________________________ 

 

 

4. Beszámoló az óvoda 2013/2014. tanévben végzett munkájáról 
     

 Előadó: Varga Nándorné intézményvezető 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Varga Nándorné: Elmondja, hogy a beszámolóval kapcsolatban kiegészítést nem tesz, az 

előterjesztésben részletesen ismertette az óvoda tevékenységét, de megragadja az alkalmat, és 

ezúton kívánja megköszönni a Képviselő-testületnek a Polgármester Úrnak és a Címzetes 

Főjegyző Asszonynak azt a segítséget, melyet az elmúlt évben is nyújtottak számára, melynek 

köszönhetően az óvoda működése mindvégig zökkenőmentesen és jó szakmai színvonalon 

működhetett. 

Elmondja továbbá, hogy az óvoda tetőszerkezetének nagyon rossz az állapota, mivel közel 

100 éves épületről van szó. Nem tudja, hogy ennek felújítására mikor kerülhet sor, de 

megemlíti, hogy e-mailen olyan KEOP-os pályázati ajánlatok érkeztek hozzá, melyben 100 

%-os támogatásra pályázhat a fenntartó önkormányzat. 

Rövid távú tervként szerepel, hogy az óvoda első udvarában, ahol az elmúlt években a 

nyárfák kivágásra kerültek, egy úgynevezett gyógynövény konyhakertet alakítanának ki. 

Ehhez kéri az önkormányzat segítségét, hogy termőföldet biztosítson az ágyások 

kialakításához. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

  

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az óvoda 2013/2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót. A Bizottság nevében is köszönetét fejezi ki az óvoda minden 

dolgozójának az elhivatott munkavégzéséért. 

Érdeklődik csupán, hogy a beszámolóban szerepel, miszerint a nem szobatiszta, pelenkás 

gyermekeket is fel kell venni az intézménybe, és hogy a településen erre volna is igény? 

 

Varga Nándorné: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy jogszabály nem írja elő, hogy a 

nem szobatiszta gyermekeket nem lehet felvenni az intézménybe. Sőt, inkább arra van előírás, 

hogy amennyiben az óvodai férőhely lehetővé teszi, a kapacitás maximális kihasználása 

érdekében igenis fel kell venni a pelenkás gyermekeket is, amennyiben az betöltötte a 2 és fél 

évet. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy van igény, nem is egy, hogy a nem szobatiszta 

gyermeket vegye fel az óvoda. Az már más kérdés, hogy az ilyen gyermekek ellátását a 

valóságban hogyan is lehet maradéktalanul teljesíteni, tekintettel arra, hogy pelenkázó 

helyiséget, vagy magát a pelenkáztatót nem kell kiépíteni, hanem úgynevezett álló helyzetben 

kell a pelenkát a pedagógusnak, dajkának lecserélnie a gyermekről. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2014/2015-ös nevelési évben a jelenlegi gyermeklétszámhoz 

képest 8 fővel fog csökkenni a beíratott gyermekek száma. A várható szeptemberi induló 

gyermeklétszám az 58 fő körül fog realizálódni.  Ez a létszám még mindig biztosítja a 

jelenlegi 3 csoport továbbiakban is történő működtetését, mivel a minimális csoportlétszám  

11 fő.  

 

Kispál István: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pályázati kiírásokat az önkormányzat is 

figyelemmel kíséri, és ismeri az óvoda tető felújítási problémáját, valamint a 

fűtésrendszerének korszerűsítésére irányuló beruházások is szem előtt vannak tartja. Ahhoz, 

hogy az önkormányzat a mostani KEOP-os pályázat-tervezetre be tudja nyújtani a pályázatát, 

ahhoz az szükséges, hogy elkészíttessük a felújítási terveket, ugyanis a megjelenő pályázati 

kiírásokban mindig nagyon kevés a benyújtásra rendelkezésre álló idő, ezért akiknek 

nincsenek kész terveik, azok úgymond „labdába sem rúghatnak”. Javasolja, hogy az óvoda 

esetében is kerüljenek elkészíttetésre a felújítási tervek. 

 

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

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

102/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Napraforgó Óvoda 2013/2014. évben végzett  

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a Napraforgó Óvoda 2013/2014. tanévben 

végzett munkájáról szóló beszámolót. 
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A Képviselő-testület a tantestület részére elismerését és 

köszönetét fejezi ki a tanévben végzett munkájáért. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

103/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Napraforgó Óvodai felújítási terveinek elkészíttetéséről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Napraforgó Óvoda felújításra irányuló 

komplex kivitelezői tervek elkészíttetéséről határoz, 

melynek kiadását a 2014. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

kivitelezési tervek elkészíttetésére keressen tervezőt, és az 

arról szóló megbízási szerződést terjessze a Képviselő-

testület elé. 

 

________________________ 

 

 

5. Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról 
 

Előadó: Sólya Lászlóné szociális segítő 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Sólya Lászlóné: Elmondja, hogy a beszámolóval kapcsolatban kiegészítést nem kíván tenni, 

de megjegyzi, hogy bizony a nappali ellátó intézmény esetében is indokolt a felújítás, főként a 

nyílászárók cseréje tekintetében. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális és felnőtt 

étkeztetésről szóló beszámolót. 

 

Kispál István: Bízik abban az újonnan megjelenő KEOP-os pályázatok lehetőséget 

biztosítanak az önkormányzati intézmények energia takarékosságát kiváltó beruházásaira és 

felújításaira. 

Az étkeztetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy bár az utóbbi időben egyfajta versenyhelyzet 

alakult ki a környező településekről ebédet beszállító vállalkozások és az önkormányzati 
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konyhán előállított ételek között, de meglátása szerint az étel minőségében még mindig 

messzemenően magasabb helyen a helyi étel, mint a vidéki beszállítók által biztosított. 

Reméli, a közeljövőben ez is a helyére fog majd kerülni. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

104/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Szociális étkeztetési feladatok 2013. évi  

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja a szociális étkeztetés 2013. évi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót. 

 

________________________ 

 

 

6. Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról   
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

                tanyagondnokok     

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a két tanyagondok 

munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, de a beszámolójukat 

elkészítették. 

A beszámolók alkalmával az önkormányzat mindig jelzi, hogy az elvégzett munkával 

szemben sajnos a tanyagondnoki szolgáltatás feladatellátására irányzott állami támogatás 

alulfinanszírozott. 

A tanyagondnokok munkájával mind a lakosság, mind az önkormányzat elégedett, becsülettel 

végzik munkájukat. A település külterülete igen nagy kiterjedésű, és az ott élők zömében 

bizony sok esetben csak a tanyagondnoki szolgáltatás révén tudják a mindennapi életükhöz 

szükséges dolgokat beszerezni.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek mindkét tanyagondnok 

beszámolóját.  

A bizottság nevében ezúton megköszöni mindkét tanyagondnok munkáját, melyet a 8 órás 

foglalkoztatás helyett túlmunkavégzésben is ellátnak, és el lehet mondani, hogy nincs olyan 



 13 

hétvégéjük, amikor ne vennék őket igénybe vagy az önkormányzat és az intézmények, illetve 

a civil szervezetek vagy éppen a lakosság. 

 

Benedek János: A két tanyagondnok távollétében is csak dicséret és elismerés illeti őket, az 

elvégzett munkájukat.  

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

105/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Beszámoló a 2013. évi I. számú tanyagondnoki 

körzetben végzett tevékenységről 

                                  

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja a 2013. évben az I. számú tanyagondnoki 

körzetben végzett tevékenységről szóló beszámolót. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

106/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Beszámoló 2013. évi II. számú tanyagondnoki 

körzetben végzett tevékenységről 

 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja a 2013. évben a II. számú tanyagondnoki 

körzetben végzett tevékenységről szóló beszámolót. 

 

________________________ 

 

 

7. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein 

végzett szociális intézményi feladatokról 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Megjegyzi, hogy a testület előtt is ismeretes a bentlakásos otthonban folyó 

munka, annak színvonala, minősége. Sajnos a szociális ágazat is olyan, amelyre még nem 

került kidolgozásra az életpálya program, hiszen a dolgozók még mindig a minimálbér közeli 
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bérezésben részesülnek. Az intézményi feladat ellátásban az önkormányzatnál 

közfoglalkoztatásban résztvevő állomány is besegít. 

Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat megváltozott munkaképességű emberek 

rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű program keretében 1 fő, 

rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatását vállalta 2014. július 1-től 10 

hónapon keresztül 100 %-os bértámogatással, aki bentlakásos otthonban fog vasalást és 

egyéb, a bentlakók ruházatának varrásában besegíteni. 

A jelenlegi 30 férőhelyes otthonban sorban állás van úgy, hogy több esetben is olyan személy 

kéri a felvételét, aki igényét ugyan fenntartja, de egyenlőre egészségi állapota, vagy a 

családtagok ellátásának köszönhetően még nem kívánja elfoglalni az otthonban a férőhelyet. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az intézményi beszámolót. 

Egyetért a Polgármester Úr által elmondottakkal, hogy valóban a szociális ágazatban 

dolgozók által végzett munka nem áll egyenes arányban a bérezéssel. A dolgozóknak 

nemcsak az ellátottak testi betegségével, hanem azok lelkével is foglalkozniuk, törődniük kell, 

mely sokszor nagy odafigyelést és türelmet követel. Köszönetét fejezi ki az intézményekben 

dolgozó személyzet részére. 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

107/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Szociális Szolgáltató Központ kisszállási 

telephelyein végzett szociális intézményi 

feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

                                               

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja a 2013. évben a Szociális Szolgáltató Központ 

kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi 

feladatokról szóló beszámolót. 

 

________________________ 

 

 

8. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető pályázati 

felhívásához 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Kispál István: Elmondja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői kinevezése 

hamarosan lejár, ezért a Képviselő-testületnek a vezetői pályázatot meg kell hirdetnie. 

Javasolja, hogy a pályázati kiírás az előterjesztésben foglaltak szerint részmunkaidőre, 20 órás 

megbízatásra kerüljön meghirdetésre. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak 

szerinti intézményvezetői pályázat meghirdetését. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

108/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Művelődési Ház és Könyvtár intézmény- 

vezetői pályázat meghirdetéséről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Művelődési Ház és Könyvtár  

intézményvezetői pályázat kiírását határozza el az 

alábbiak szerint: 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. alapján pályázatot hirdet 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra 
 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2014. szeptember 01-

től - 2019. augusztus 31-ig szól. 
 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10. 
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az 

intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az alapító okirat szerinti 

feladatok ellátásának biztosítása a fenntartóval együttműködve (kulturális programok, 

előadások, rendezvények szervezése). Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény 
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működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért 

és szabályosságáért. 
 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

Pályázati feltételek:  

- főiskola, közművelődési, népművelő, informatikus könyvtárosi képzettség, 

- legalább 5 év szakmai tapasztalat 

- legalább 3-5 év vezetői tapasztalat 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

- magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:  

- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, részletes szakmai önéletrajz, az intézmény 

működésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program, három hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány, legalább öt év szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás 

- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. 

napjától tölthető be. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kispál István polgármester nyújt, a 

77/557-013/13-as mellék telefonszámon. 
 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak a Kisszállás Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével. (6421 Kisszállás, Felszabadulás utca 28.) 

- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 

1653/2014., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. 
 

A pályázat elbírálásának módja, határideje: A Képviselő-testület a benyújtási határidőt 

követő 30 napon belül soron következő zárt ülésen hozza meg a döntését. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 29. 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- helyben szokásos módon – 2014. július 2. 

- kisszallas.hu – 2014. július 2. 

________________________ 

 

 

9. Előterjesztés a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság által beszerzésre 

kerülő oktatási célt szolgáló elektromos kisautók támogatásáról 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el. 
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H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az írásos előterjesztésben foglaltak 

szerint járuljon hozzá a rendőrségi kisautó támogatásához. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

109/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Rendőrségi oktatási célt szolgáló  

elektromos kisautók támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint 

56.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság részére oktatási célú 

elektromos kisautók beszerzésére, melynek forrását a 

2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

________________________ 

 

10. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 0428/6 hrsz-ú ingatlan 

szolgalmi jog bejegyzésére 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy sajnos az önkormányzat 

elkövette azt a hibát, hogy két évvel ezelőtt az út minőségű önkormányzati ingatlant szántóvá 

átminősítette, így azóta a terület szomszédságában lévő két tulajdonos folyamatosan 

pereskedik, hogy az önkormányzat kinek is adja el a nevezett területet. Éppen ezért utoljára a 

testület úgy döntött, hogy egyik félnek sem (sem Németh Jánosnak, sem pedig Hevesi 

Györgynek) értékesíti az ingatlan, viszont a szolgalmi jogot biztosítja számukra. 

Németh János ügyvédje megkereste az önkormányzatot, és kérte, hogy az önkormányzati 

területen történő átjáráshoz biztosítsa a szolgalmi jogot ügyfele részére. Tekintettel arra, hogy 

a földhivatalnál a szolgalmi jog bejegyzése közel 30.000 Ft-os költségvonzattal jár, ezért 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben Németh János ezen költségeket 

felvállalja, akkor az önkormányzat kezdeményezi a szolgalmi jog bejegyzését részére. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 
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H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester úr javaslatát. 

 

Benedek János: Megjegyzi, jó lenne már pontot tenni az ügy végére, hiszen egy pitiáner 

értékű, jelentéktelen területről van szó, és itt nem az önkormányzatnak, hanem a két 

szomszédnak kellene már megegyeznie egymással. Az egész ügyről már nem is érdemes 

beszélni. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

110/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

  

a 0428/6 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog bejegyzésről 

  

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és – amennyiben Németh János viseli a  

bejegyzéséhez kapcsoló költségeket – az önkormányzat a 

tulajdonát képező 0428/6 hrsz alatti ingatlanra az átjárás 

biztosítására vonatkozó szolgalmi jog alapításához 

hozzájárul.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a 

szolgalmi jog megállapodás aláírásával. 

 

________________________ 

 

 

11. Zsebő István (Kisszállás, Hámán K. u. 5.) vételi ajánlata az 

önkormányzati tulajdonú 705/3/A hrsz-ú raktárhelyiségre 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy Zsebő István kisszállási lakos vásárlási szándékkal két 

kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez, melyben önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 

kíván megvásárolni. 

Jelen napirend kapcsán az úgynevezett „Bagolyvár” épületében a 705/3/A hrsz alatti 

raktárhelyiséget szeretné megvásárolni. Kérelmező felesége a piactéren lévő üzlethelyiségét 

szeretné a település központjába nagyobb helyiségbe átköltöztetni, ezért fordult az 

önkormányzathoz a vételi szándékával. 

A raktárhelyiség jelenleg a kínai boltot üzemeltető vállalkozónak van bérbe adva szintén 

raktárhelyiségként, de Zsebő István tájékoztatott arról, hogy az üzlet tulajdonosával már 
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megegyezett és megvásárolja tőle az ingatlant, így a raktár helyiség is felszabadul, így elvi 

akadálya nincs az értékesítésnek.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, ahhoz, hogy az ingatlan értékesíthető legyen az szükséges, 

hogy a Képviselő-testület – a jelenleg hatályos önkormányzati vagyonáról szóló rendeletben 

foglaltak alapján – 3 hónapnál nem régebbi értékbecslést vegyen alapul. Ennek érdekében az 

értékbecslést az arra feljogosított szakértővel kell elkészíttetni és azt a testület elé terjeszteni, 

hogy a vételár meghatározható legyen. 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 708/3/A hrsz alatti raktárhelyiségre 

kérjen értékbecslést. 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

111/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

708/3/A hrsz-ú raktárhelyiség értékbecslés ügye 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és megbízza a Polgármestert, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező 708/3/A hrsz-ú 

„Bagolyvár” épületben található raktárhelyiség 

értékbecslését az arra feljogosított szakértővel készíttesse 

el, majd terjessze elő a testület soron következő ülésére. 

 

________________________ 

 

 

12. Zsebő István (Kisszállás, Hámán K. u. 5.) vételi ajánlata az 

önkormányzati tulajdonú 709 hrsz-ú ingatlanra 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan Zsebő István vételi 

kérelmet nyújtott be 709 hrsz alatt található volt „Szociális Otthon” épületére vonatkozóan is. 

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján az 

ingatlan tulajdonosa a P.S. Marketing Kft, holott annak többségi része valójában az 

önkormányzat tulajdona. Ennek oka, hogy annak idején, amikor az önkormányzat valamikor 
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az 1990-es években abban az épületben működtette a szociális otthont, majd a későbbiekben 

szükséglakásként használta, az épület egy részében a kiskunhalasi Sütőipari Vállalat pékséget 

üzemeltetett, melyet Royal Sütőipari zrt. néven privatizáltak. Az épület nem került 

megosztásra, így nem került az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre az önkormányzat 

tulajdonába. Majd időközben az épület tulajdonosa értékesítette a P.S. Marketing Kft-nek.  

Ahhoz, hogy az épület értékesíthetőségéről a testület dönthessen, elsőként az szükséges, hogy 

az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzat tulajdonjoga rendeződjön. Javasolja, hogy a 

korábbiakban is már más ügyben megbízott Simonné Dr. Zsúnyi Franciska ügyvédet bízza 

meg a Képviselő-testület a tulajdonjog rendezése ügyében. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, mint már a Polgármester Úr is ismertette, hogy elsőként az 

ingatlan tulajdonjogának rendezését kell elvégeztetni. Erre az önkormányzatnak van 

lehetősége, vélhetően elbirtoklás jogcímén, mert még vannak olyan élő tanúk, akik 

bizonyítani tudják az önkormányzat tulajdonjogát. 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 709 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 

rendezésével bízza meg Simonné Dr. Zsúnyi Franciska ügyvédet. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

112/2014.(VI.26.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

  

Simonné Dr. Zsúnyi Franciska ügyvéd megbízása 

a 709 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és megbízza Simonné Dr. Zsúnyi Franciska 

ügyvédet (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 9.), hogy a 

kisszállási 709 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát jegyeztesse 

be az ingatlan-nyilvántartásban Kisszállás Község 

Önkormányzata javára. 

 

Határidő: azonnal 

 

 

________________________ 
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13. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 
 

  

Urlauberné Horváth Éva: Felhívja a figyelmet, hogy a sportcsarnok épületének 

ereszcsatornája a falevelektől eltömődött, valamint a hogy az egyik ablak betört, ezért 

annak kitakarításáról, illetve a tört ablak helyreállításáról az önkormányzat gondoskodjon. 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy amióta az önkormányzat átadta  KLIK-nek az 

iskola és a sportcsarnok üzemeltetését, azóta bizony nem úgy folynak a helyreállítási és 

karbantartási feladatok, mint korábban, amikor az önkormányzat üzemeltette az 

épületeket. 

 

Kispál István: Megköszöni Képviselőtársa bejelentését, és intézkedni fog a 

helyreállításról, annál is inkább, mivel az önkormányzat minden intézményére 

vonatkozóan kötött vagyonbiztosítást, melynek keretében sort is fognak keríteni annak 

érvényesítésére.  

 

_______________ 
 

 

 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

   polgármester     címzetes főjegyző 

 

 


