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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 11-i üléséről
131/2014.(IX.11.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzat 2014. év II. félévi
munkatervéről

132/2014.(IX.11.) ÖK

Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság
beszámolójának elfogadásáról

2013.

évi

133/2014.(IX.11.) ÖK

Kisszállás
Község
Önkormányzata
költségvetésének I. félévi teljesítéséről

2014.

évi

134/2014.(IX.11.) ÖK

Kisszállás
megbízás

135/2014.(IX.11.) ÖK

Víziközmű létesítmények üzemeltetési szerződése 3.
számú mellékletének jóváhagyása

136/2014.(IX.11.) ÖK

Víziközmű
létesítmények
2015-2029.
időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

137/2014.(IX.11.) ÖK

Munkamegosztás
és
felelősségvállalás
szabályozó megállapodások jóváhagyásáról

138/2014.(IX.11.) ÖK

Önkormányzati tulajdonú 708/3/A/4 hrsz-ú (kivett iroda)
ingatlan Zsebő István (Kisszállás, Hámán K. u. 7.)
részére történő értékesítésről

139/2014.(IX.11.) ÖK

Óvoda tetőszerkezetének szakértői véleményezésére
irányuló szerződés jóváhagyásáról

140/2014.(IX.11.) ÖK

Óvoda tetőszerkezetének műszaki ellenőri feladatok
ellátására irányuló szerződés jóváhagyásáról

141/2014.(IX.11.) ÖK

Vis maior pályázat benyújtása az óvodatető viharkár
okozta helyreállításához

142/2014.(IX.11.) ÖK

A rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról

143/2014.(IX.11.) ÖK

„Itthon vagy- Magyarország szeretlek” programsorozat
támogatására igény benyújtása

144/2014.(IX.11.) ÖK

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044 számon nyilvántartott
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági hozzájárulásról

Önkormányzati

Kft

könyvvizsgálatára

rendjét
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145/2014.(IX.11.) ÖK

Szabó Regina (Kisszállás, Kölcsey u. 13.) Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló
támogatásáról

146/2014.(IX.11.) ÖK

Fajszi Fatime (Kisszállás, Zója u. 2/a.) Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló
támogatásáról

147/2014.(IX.11.) ÖK

Grizák Máté (Kisszállás, Zöldfa u. 32.) Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló
támogatásáról

148/2014.(IX.11.) ÖK

Huszár Anett (Kisszállás, Hársfa u. 15.) Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló
támogatásáról

149/2014.(IX.11.) ÖK

Torma Ákos (Kisszállás, Gorkij u. 6.) Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló
támogatásáról

150/2014.(IX.11.) ÖK

Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanulók
felmérésére megbízás

151/2014.(IX.11.) ÖK

Nyilatkozat
a
Önkormányzati
csatlakozásról

152/2014.(IX.11.) ÖK

Rákos József (Oromhegyes, Tito Marsall u. 107.) részére
az önkormányzati tulajdonban lévő volt „PUKI üzem”
épületének bérbeadása

153/2014.(IX.11.) ÖK

Farkas Gusztáv (Kisszállás, Kölcsey u. 7.) vételi
ajánlatáról

154/2014.(IX.11.) ÖK

Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u.11.) részére az
önkormányzati tulajdonú volt „PUKI üzem” épületének
bérbeadása

155/2014.(IX.11.) ÖK

Kisszállási Sport Club labdarúgó csapat utazásának
biztosítása

156/2014.(IX.11.) ÖK

Tájékoztató
a
végrehajtásáról

Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszerhez
történő

lejárt

határidejű

___________________________

határozatok
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 11. du.
16 órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Csiszár Csaba jegyző
Benedek János, Baumgartner József,
Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt és
Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Orbán Balázs tűzoltóparancsnok
Kiss Tibor Kisszállás Önkormányzati Kft ügyvezető
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.) A Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Beszámoló a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok
3.) Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Tájékoztató a Kisszállás Önkormányzati Kft. 2014. évi üzleti tervének I. féléves
teljesítéséről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
5.) Előterjesztés a Kisszállás Önkormányzati
megkötéséről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

Kft

könyvvizsgálói

szerződésének

6.) Víziközmű létesítmények üzemeltetési szerződése 3. számú mellékletének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Víziközmű szolgáltatás gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Előterjesztés az önálló és részben önálló költségvetési szervek munkamegosztási és
felelősségvállalási rendjét szabályozó megállapodásokra
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Önkormányzati tulajdonú 708/3/A/4 hrsz-ú ingatlan Zsebő István (Kisszállás, Hámán
Kató u. 5.) részére történő értékesítésről
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
Napraforgó Óvoda tetőszerkezet helyreállításához megállapodás statikai
szakértői véleményről, illetve felkérés műszaki ellenőri feladat ellátására
Előadó: Kispál István polgármester

11.)

Előterjesztés a rendkívüli önkormányzati támogatás igényének benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
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12.)
Javaslat az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz
történő csatlakozásról és támogatási igény benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester

13.)

Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági hozzájárulásról
Előadó: Kispál István polgármester

14.)
Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók
támogatására
Előadó: Kispál István polgármester
15.)
Csatlakozási szándéknyilatkozat
ösztöndíjpályázat rendszerhez
Előadó: Kispál István polgármester

a

2015.

évi

Bursa

Hungarica

16.)
Rákos József (Oromhegyes, Tito Marsall u. 107.) béreli kérelme az
önkormányzati tulajdonú Felszabadulás u. 9. szám alatti volt „PUKI üzem” 1.
épületére
Előadó: Kispál István polgármester
17.)
Farkas Gusztáv Kölcsey u. 7. szám alatti ingatlanának önkormányzat részére
megvételre történő felajánlása
Előadó: Kispál István polgármester
18.)
Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u. 7) önkormányzati tulajdonú volt „PUKI
üzem” épületének bérleti kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
19.)
Kisszállási Sport Club vidéki mérkőzéseihez
biztosításának kérelme
Előadó: Kispál István polgármester

önkormányzati

kisbusz

20.)
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt
eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

21.)

Képviselői kérdések, bejelentések
________________________
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Kispál István: A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretné maga és a Képviselő-testület
nevében nagy tisztelettel köszönteni a 2014. szeptember 1. napjával határozatlan
időtartamra kinevezett Csíszár Csaba Jegyző Urat! Mint a testület előtt is ismert volt,
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző augusztus 31-ével a 40 éves szolgálati
jogviszonyának felállásával nyugdíjba vonult. Ennek figyelembe vételével július 18–ával
meghirdetésre került a polgármesteri hivatal jegyzői álláshelye. A rendelkezésre álló idő
alatt 3 pályázat érkezett, melyből 2 vidékről, a harmadik pedig a hivatalban köztisztviselői
jogviszonyban álló Csíszár Csaba adóügyi főtanácsostól. Mindhárom pályázó rendelkezett
a pályázati kiírásban szereplő feltételekkel.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. § f)
pontja a jegyző tekintetében a munkáltatói jogkört a polgármesterhez rendelte.
A döntés a rendelkezésre álló ismeretek és a bíráló bizottság véleményének figyelembe
vételével született meg, melynek eredményeként a több mint 10 éve a jegyzői
helyettesítési feladatokat ellátó Csíszár Csaba került kinevezésre.
Ezúton is gratulál még egyszer a kinevezéshez és kíván sok sikert, jó együttműködést
mind a testülettel, mind a hivatal appatárusával.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. A Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat II. féléves munkatervébe azon kötelező
napirendi pontok kerültek meghatározásra, melyek teljesítését jogszabályok írják elő. Az ülés
időpontjai a jogszabályokban megjelölt határidők teljesítéséhez igazodnak, valamint az
október 12-i önkormányzati választásokat követően az új testület alakuló ülését a választás
napjától számított 15 napon belül kell megtartani.
Elmondja továbbá, hogy a hivatalban lévő határidős feladatok teljesítése miatt a szeptember
25-i ülésre tervezett napi pontok közül nem biztos, hogy mind beterjesztésre kerül, ezért
vélhetően még a választásokat megelőzően egy rendkívüli ülésre kell sort keríteni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
131/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

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

7
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. év II. félévi
MUNKATERVE
Bevezető:
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) számú rendeletének 9. és 10. §-a alapján 2014. II. félévre
az alábbi munkatervet készíti.
A Képviselő-testület munkaprogramjának összeállításakor az alábbiakat vette figyelembe:
1.
2.
3.
4.

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

Képviselő-testület ülései:
1. )

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

2.)

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

2014. szeptember 11. (csütörtök) 16 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1. A Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
2. Beszámoló a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok
3. Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
4. Tájékoztató a Kisszállás Önkormányzati Kft. 2014. évi üzleti tervének I. féléves
teljesítéséről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
5. Előterjesztés a Kisszállás Önkormányzati Kft könyvvizsgálói szerződésének
megkötéséről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
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6. Víziközmű létesítmények üzemeltetési
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

szerződése

3.

számú

mellékletének

7. Előterjesztés a Napraforgó Óvodával kötendő térítési díj beszedésére irányuló
megállapodásról
Előadó: Kispál István polgármester
8. Előterjesztés a rendkívüli önkormányzati támogatás igényének benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
9. Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági hozzájárulásról
Előadó: Kispál István polgármester
10. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatására
Előadó: Kispál István polgármester
11. Csatlakozási szándéknyilatkozat a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
rendszerhez
Előadó: Kispál István polgármester
12. Rákos József (Oromhegyes, Tito Marsall u. 107.) béreli kérelme az önkormányzati
tulajdonú Felszabadulás u. 9. szám alatti volt „PUKI üzem” 1. épületére
Előadó: Kispál István polgármester
13. Farkas Gusztáv Kölcsey u. 7. szám alatti ingatlanának önkormányzat részére
megvételre történő felajánlása
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok:
a 3. – 13. napirendi pontokat a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság tárgyalja meg.
2014. szeptember 25. (csütörök) 16 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1. Beszámoló a 2013. évi közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár László Gábor kapitányságvezető
2. Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programjának
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
3. Javaslat a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
4. Tájékoztató az Állami Számvevőszéki intézkedési terv időarányos teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
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5. Napraforgó Óvoda éves munkatervének jóváhagyása
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
6. Javaslat a lakossági közmeghallgatás
meghatározására
Előadó: Kispál István polgármester

időpontjának

és

napirendjének

Bizottsági feladatok:
a 2. - 4. napirendi pontokat a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság
az 5.) napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság tárgyalja meg.
Alakuló ülés:

legkésőbb 2014. október 27-ig

2014. október 30. (csütörtök) 15 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1. Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének III.
negyedéves teljesítéséről
Előadó: polgármester
2. Javaslat a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervkoncepciójára
Előadó: polgármester
Bizottsági feladatok:
az 1. – 2. napirendi pontot minden bizottság megtárgyalja.
2014. november 27. (csütörtök) 15 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1. Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyására
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
2. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adója 2014. évi mértékének
felülvizsgálatáról és céljainak megállapításáról
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
3. Előterjesztés a temetőrendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
4.

Hóeltakarítási feladatok ellátására vállalkozási szerződés kötése
Előadó: polgármester

Bizottsági feladatok:
az 1-) – 4.) napirendi pontokat a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság
a 3.) napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság
tárgyalja meg.
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2014. december 19. (csütörtök) 15 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1. Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése módosítására
Előadó: polgármester
2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
Bizottsági feladatok:
az 1., 2. és 3. napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság tárgyalja meg.
__________________________

2. Beszámoló a Kiskunhalas
tevékenységéről

Hivatásos

Tűzoltóság

2013.

évi

Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Orbán Balázs: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet és köszöni a lehetőséget, hogy a
tűzoltóság 2013. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyalásánál is jelen lehet.
Elmondja, az 1996. évi XXXVI. törvény előírja, hogy a tűzoltóság a működési területén lévő
önkormányzatok képviselő-testületei előtt beszámol munkájáról. A Kiskunhalasi Hivatásos
Tűzoltóság a Katasztrófavédelmi Kirendeltség keretén belül működik. Hatósági szempontból
Babud Jenő Kirendeltségvezető szemléletét követve a tűzoltóság a bírságolást próbálja a
lehetőségekhez mérten minimalizálni, persze vannak olyan helyzetek, amikor ezek
kivédhetetlenek, de elsődlegesen a figyelem felhívást és a hibák kiküszöbölésére irányuló
segítségnyújtást tartják szem előtt.
Kisszállás tekintetében az elmúlt évben 5 tűzeset történ, ebből 2 szabadtéri volt, valamint 1
esetben széndioxid visszaégés miatt kellett a helyszínre kiszállni, de szerencsére haláleset
nem történt. A tűzesetek során műszaki mentésekre nem kellett sort keríteni.
Említésre méltó, hogy az elmúlt évben a település iskolájánál végezte gyakorlatot, melynek
során mind az épületben tartózkodó gyermekek és pedagógusok, mind a tűzoltóság részéről
tanúság volt. Vélhetően a következő években is be fogják iktatni a település iskolájának
tűzriadó próbáját.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Járási Mentőcsoportok kialakítását szeretnék elérni a
működési területükön lévő minden településen esetében. A mentőcsoportok célja a helybeni,
azonnali segítségnyújtás, főként kisebb veszélyesetek kapcsán. Egy-egy ilyen csoport 15 fős
létszámmal működne, melynek egy részét a jelenleg is Polgári Védelembe beosztott személyi
állományból lehetne beszervezni.
Megemlíti továbbá, hogy a Csongrád megyei Rúzsa településen is létrehoztak egy Örsöt, és
egy országos felmérésnek köszönhetően Rúzsa településhez akarták rendelni községünket.
Kiskunhalas viszont kérte, tekintettel arra, hogy Kiskunhalasról 15 perc alatt a Kisszállásra
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lehet érni mentés esetén, ezért a település a továbbiakban is maradhatott Kiskunhalashoz
tartozó település.
Kispál István: Elmondja, hogy az elmúlt években valóban jó kapcsolat alakult ki a
Tűzoltóság, a Polgári Védelmi szervek valamint az önkormányzat között, és azon lesznek,
hogy ez a továbbiakban is így maradhasson. Közös feladat a jogszabályok által előírtak
betartása és biztosítása, és nagyon fontos a becsületes munka és az emberi kapcsolat.
A rúzsai esettel kapcsolatban nagyon elcsodálkozik, hogy milyen koordináták alapján került
Kisszállás meghatározásra, és ezúton jelzi, hogy Kisszállás ragaszkodik a Kiskunhalas
Hivatalos Tűzoltóság illetékességi területéhez történő tartozáshoz.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Megragadja az alkalmat és ezúton gratulál a Tűzoltóság országos versenyeken
elért eredményéért, és a kiemelkedő munkájáért, mindehhez további jó erőt és egészséget
kíván.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
132/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi
beszámolójának elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság
2013. évi beszámolóját.
__________________________

3. Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az eddigiekben megszokottakhoz képest a beszámolóból
kitűnik, hogy a teljesítés igen alacsony szintű. Ennek az az oka, hogy a település lévő nagy
értékű szennyvízberuházás pénzügyi elszámolása nem abban az ütemben halad, mint ahogy
azt a költségvetéskor tervezték. A beruházás nélküli költségek viszont már egészen mást
mutatnak, és az adott időszaknak megfelelő mértékű teljesítést igazolnak. Összességében
elmondható, hogy nincs probléma a költségvetés teljesülésével kapcsolatban.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat I. félévi költségvetése
teljesítéséről szóló beszámolót.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén a mai napon
tartott ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az I. félévi
beszámolót.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
133/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítését
183.970 e Ft költségvetési bevétellel,
128.839 e Ft költségvetési kiadással,
8.614 e Ft finanszírozási bevétellel,
55.535 e Ft finanszírozási kiadással elfogadja.
2. Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítését
1.285 e Ft költségvetési bevétellel,
35.040 e Ft költségvetési kiadással,
33.925 e Ft finanszírozási bevétellel elfogadja.
3. Napraforgó Óvoda 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítését
958 e Ft költségvetési bevétellel,
19.876 e Ft költségvetési kiadással,
18.794 e Ft finanszírozási bevétellel elfogadja.
4. Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetésének I.
félévi teljesítését
802 e Ft költségvetési bevétellel,
3.799 e Ft költségvetési kiadással,
3.200 e Ft finanszírozási bevétellel elfogadja.
__________________________
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4. Tájékoztató a Kisszállás Önkormányzati Kft. 2014. évi üzleti tervének I.
féléves teljesítéséről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kiss Tibor: Elmondja, hogy az I. félévi lekönyvelt adatokhoz képest 2 olyan tétel van, amely
a kft eredményét jelentősen befolyásolja. Ezek az első félévben keletkezett, de csak a július
hónapban jelentkező kiadások és bevételek, melyek figyelembe vételével a kft-nek az eltelt
időszakot vizsgálva 247.000 Ft eredménye keletkezett.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Megjegyzi, hogy egyre biztatóbb képet mutat a kft gazdálkodása, a
bevételek szépen alakulnak.
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a napon tartott ülésén részletes megtárgyalta az önkormányzati Kft 2014. évi üzleti
tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, melyet a mellékletben foglaltak szerint
elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
--------A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül tudomásul vette a Kisszállás Önkormányzati Kft
2014. év I. féléves tevékenységéről szóló tájékoztatóját.
__________________________

5. Előterjesztés a Kisszállás
szerződésének megkötéséről

Önkormányzati

Kft

könyvvizsgálói

Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kiss Tibor: Elmondja, hogy a kft esetében az első 5 évben is Kócsóné Kürti Mária látta el a
könyvvizsgáló feladatokat, és tekintettel szakmai tudására, valamint a kialakult jó kapcsolatra,
a továbbiakban is őt javasolja a feladat ellátására.
Kispál István: Javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg a kft ügyvezetőjét Kócsóné
Kürti Mária könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a Polgármester úr által is javasoltak szerint
Képviselő-testület bízza meg a kft ügyvezetőjét a megbízási szerződés aláírásával.
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------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
134/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft könyvvizsgálatára megbízás
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megbízza a Kisszállás Önkormányzati Kft
ügyvezetőjét, hogy a kft könyvvizsgálati feladatainak
ellátására Kócsóné Kürti Mária (6100 Kiskunfélegyháza,
Battyhány u. 1.) könyvvizsgálóval kössön szerződést.
__________________________

6. Víziközmű létesítmények
mellékletének jóváhagyása

üzemeltetési

szerződése

3.

számú

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a korábbiakban Halasvíz Kft néven látta el a
jelenleg Kiskunsági Vízközmű Szolgáltató Kft a településünkön a víziközmű létesítmények
üzemeltetést. A hatályban lévő üzemeltetési szerződés 3. mellékletét képezi víziközmű
vagyon 2014. évi bérletidíjáról szóló megállapodás, mely bérleti díjból adott év során kisebbnagyobb felújítások valósulnak meg. 2014. évben ez a felújítási forrás csupán 72.000 Ft-ban
realizálódott, ellenben az előző években jóváhagyott 1,2 millió Ft-hoz képest. Ennek oka,
hogy az üzemeltető cég tekintetében változások (más céggel történő egyesülés) következtek
be, így a kft taggyűlése a tavaszi ülésen levette napirendről a kft üzemeltetésébe tartozó
víziközművek bérleti díjának tárgyalását, és az egyesülést követően már csak jóval kevesebb
forrás maradt a bérleti díjakra.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a víziközmű létesítmények üzemeltetési
szerződésének 3. mellékletét képező megállapodást.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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135/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Víziközmű létesítmények üzemeltetési szerződése
3. számú mellékletének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft (6237
Kecel, Avar tér 1.)-vel kötendő víziközmű létesítmények
üzemeltetési szerződése 3. számú mellékletét képező
bérleti díj megállapodást.
A Képviselő-testület megbízza
megállapodás aláírásával.

a

Polgármestert

a

__________________________

7. Víziközmű szolgáltatás gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzatoknak a jogszabályi kötelezettségük
teljesítése érdekében a víziközmű létesítményeik tekintetében gördülő fejlesztési tervet kell
elfogadniuk, melyet most az üzemeltető elkészített, és az illetékességi területén lévő települési
önkormányzatok meghatalmazása alapján együttesen kíván benyújtani a Magyar Energetikai
és Közműszabályozási Hivatal részére.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el
Kisszállás község víziközmű létesítményeinek tekintetében a 2015-2029. időszakra vonatkozó
gördülő fejlesztési tervét.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a gördülő fejlesztési tervet.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
136/2014.(IX.11.) ÖK
Víziközmű létesítmények 2015-2029. időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

HATÁROZAT
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a víziközmű létesítmények 2015-2029. időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.
__________________________

8. Előterjesztés az önálló és részben önálló költségvetési szervek
munkamegosztási
és
felelősségvállalási
rendjét
szabályozó
megállapodásokra
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a megállapodásokat már a 2014. évi
költségvetés megalkotásakor kellett volna megkötni, de ez elmaradt, most pótlásra kerül, és
ezen túl minden évben megállapodásban került rögzítésre a részben önálló költségvetési
szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályozása.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a részben önállóan gazdálkodó intézmények és
az önkormányzat között kötendő megállapodásokat.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
137/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és
gazdálkodó
költségvetési
szerv,
valamint
az
Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
(Napraforgó Óvoda, Művelődési Ház és Könyvtár)
közötti, a 2014. évi költségvetés végrehajtása tárgyában
született, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
szabályozó megállapodásokat jóváhagyja.
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A Képviselő-testület felkéri
megállapodások aláírására.

a

polgármestert

a

Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal
137/2014.(IX.11.) ÖK határozat 1. melléklete
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött a Kisszállási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
(továbbiakban: Hivatal) és a Napraforgó Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv (továbbiakban:
Intézmény) között a Képviselő-testület 5/2014.( II.7.) számú rendelet (továbbiakban: ÖK R) alapján.
I.
Tervezés, beszámolás
Az ÖK R. az intézményre vonatkozóan a személyi juttatások, a társadalombiztosítási járulék, dologi kiadások
előirányzatát, valamint a bevételeket forrásonként az alábbiak szerint határozta meg:
1./ Kiadások (e / Ft )
- személyi juttatások
- munk.terhelő járulék
- dologi kiadások

43.169
26.603
7.147
9.419

2./ Bevételek ( e / Ft )
- működési bevételek
- intézményfinanszírozás

43.169
1.966
41.203

Az ÖK R.-ben meghatározott fenti előirányzatokon belül az intézmény kialakítja a saját részelőirányzatait,
melyeket a Hivatal által meghatározott - a MÁK felé benyújtandó információs füzet határidejéhez igazított határidőre nyújt be a hivatalhoz.
Az elemi költségvetés, valamint az elemi (féléves és éves) beszámoló elkészítése, illetve az évközi adatszolgáltatás
a hivatal feladata.
A hivatal az előirányzatok nyilvántartását, módosításait és felhasználását oly módon köteles vezetni, hogy abból
bármikor megállapíthatóak legyenek az intézményre vonatkozó adatok.
Az intézmény első ízben április 20-ig, majd ezt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 15-ig pénzforgalmi
információ formájában tájékoztatást kap az előirányzatok alakulásáról, és azok teljesítéséről.
II.
Előirányzat módosítás, felhasználás
Előirányzat módosítást az intézmény vezetője kezdeményezhet a polgármester felé, aki a soron következő testületi
ülésen beterjeszti azt, a Képviselő-testület elé. A hivatal részéről kezdeményezett, az intézményt érintő
előirányzat módosításhoz az intézményvezető egyetértésére van szükség.
A központi költségvetéstől intézményt érintő pótelőirányzatok automatikusan átvezetésre kerülnek az intézményi
költségvetésen, az intézményvezető egyidejű tájékoztatása mellett.
Az intézményvezető előirányzat felhasználási hatáskörében eljárva, a kiemelt előirányzatok betartásával a
megállapított részelőirányzatoktól előirányzat módosítási és bejelentési kötelezettség nélkül eltérhet.
A kiemelt előirányzatok betartása kötelező, azoktól a költségvetési rendelet módosítása nélkül eltérni nem lehet
III.
Kötelezettségvállalás, érvényesítés,
utalványozás, ellenjegyzés
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A kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés vonatkozásában a 368/2011.(XII.31)
Kormányrendeletben foglaltakat, valamint a Pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzatban
foglaltakat az intézménynek alkalmazni kell!
Az intézményvezetőt az intézmény költségvetési rendeletben jóváhagyott eredeti, illetve módosított előirányzatai
erejéig kötelezettségvállalási jog illeti meg. Ezt a jogát az intézményvezető érvényesen csak a jegyző által
felhatalmazott személy ellenjegyzésével gyakorolhatja. Banki forgalomban illetve készpénzforgalomban kötelező
az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás minden gazdasági esemény kifizetése esetén. A kötelezettségvállalásról
a hivatal az EPER könyvelőprogram segítségével analitikus nyilvántartást köteles vezetni.
A bizonylatok érvényesítését a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője végzi. Az érvényesítés erre a célra
készített „Érvényesítő” bélyegzővel történik.
A kiadás teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag
igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét a szerződés a megrendelés megállapodás teljesítését illetve
végrehajthatóságát. Mindezek végrehajtásáért az intézményvezető a felelős.
Az utalványozást az intézményvezető gyakorolja, a jegyző által megbízott személy ellenjegyzése mellett.
Az intézmény feladatai megvalósítására vásárlási előleget vehet fel a Hivatal pénztárhelyiségében elhelyezett
saját pénztárából, melynek elszámolásakor a bruttó elszámolási elvet köteles betartani. Az elszámolási
határideje legfeljebb 15 nap, de legkésőbb a tárgyhónap utolsó napja.
IV.
Analitikus nyilvántartások
A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása közé tartozik a kis értékű és a nagy értékű tárgyi eszközök
nyilvántartása az E-KATA programban, melynek vezetése a Hivatalban történik.
Az intézmény által vezetett analitikus nyilvántartások:
- Munkavállalókkal szembeni különféle követelések nyilvántartása
- munkabér előleg
- Központosított előirányzatok felhasználásáról vezetett nyilvántartás
- Bér-, és személyi jellegű kifizetések név szerinti nyilvántartása; (központi munkaügyi program ), nem rendszeres
kifizetések és állományon kívüliek kifizetései esetében egyedi kartonok vezetésével)
- Postakönyv ( bélyeg nyilvántartás ) vezetése
- Étkezők nyilvántartása
Szabályzatok
Az intézményi működést szabályozó szabályzatok elkészítése, továbbá a jogszabályi változások során azok
aktualizálása, valamint a gazdálkodás folyamatait szabályozó szabályzatok betartása a Hivatal feladata.
V.
Bérgazdálkodással összefüggő feladatok
Az ÖK R.-ben jóváhagyott személyi juttatások előirányzata erejéig vállalt kötelezettségeket megtestesítő
alkalmazási okiratok, eseti fizetési jegyzékek elkészítése, továbbítása intézményi feladat.
Szintén intézményi feladat az egyéb rendszeres és nem rendszeres kifizetések MÁK felé történő bejelentése.
(központi munkaügyi program)
Az intézményvezető felelőssége az ÖK r.-ben jóváhagyott személyi juttatások és az intézményi szabályzatokban,
megállapodásokban szereplő juttatások közötti összhang biztosítása.
VI.
Egyéb, gazdálkodással összefüggő feladatok
1./ Munkabérfizetés rendje:
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Az illetmény kifizetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 79/A. § (1) bekezdése alapján, a
közalkalmazott által meghatározott bankszámlára csoportos átutalással történik. Az eseti kifizetéseket
(pl.megbízási díj, hóközi kifizetés) a polgármesteri hivatal az intézmény KIR rendszerben történő lejelentését
követően szintén átutalással teljesíti.
2./ Banki pénzforgalom:
A banki forgalom, megrendelő, valamint a teljesítést igazoló alapbizonylatok csatolásával az Intézmény
számlájáról átutalással történik.
A beérkező intézményi számlák hivatal és intézmény közötti oda-vissza továbbításáról az intézményvezető
gondoskodik. Ennek elmaradása, vagy elhúzódása miatti fizetési határidőcsúszásból eredő késedelmi kamat
az intézményt terheli.
3./ Élelmezési tevékenység:
Az élelmezési tevékenységgel összefüggő gazdálkodási feladatokat az intézményvezető által megbízott, az
intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott végzi. Ez a tevékenység magában foglalja az
étkeztetés megrendelését, valamint az étkeztetési térítési díjak megállapítását, beszedését, étkezők
nyilvántartását, továbbá az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket.
4./ Az intézmény ÁFA alanyiságából adódó feladatok:
Az ÁFA nyilvántartások vezetését, az ÁFA elszámolás és a bevallás elkészítését a hivatal végzi.
5./ Belső ellenőrzés:
A Napraforgó Óvoda belső ellenőrzési feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
6./ Normatíva igényléssel kapcsolatos feladatok:
Az intézmény a nevelési feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokra jogosult.
A hozzájárulás a nevelésben részesülő gyermekek után vehető igénybe a következő feltételek szerint:
- az óvodai nevelésben részesülő gyermekek után - beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is a közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó előírt okmányokra,
- valamint a hozzájárulást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra
( intézményi étkeztetés) továbbá az alapító okiratra épülve.
Év közben a kincstár útján lemondható a feladatmutató alapján megállapított hozzájárulás és támogatási
előirányzat, vagy annak egy része, illetve – ha törvény másként nem rendelkezik - pótlólagos igény
benyújtható.
A normatíva lemondás határideje a hivatalhoz való benyújtással: április 25, július 25, október 10,
a pótlólagos igénylés határideje:
július 25.
Az évközi lemondáshoz illetve igényléshez biztosítani kell a normatívákhoz kapcsolódó mutatószámok alapos
és pontos felülvizsgálatát, a folyamatosan és naprakészen vezetett analitikus és tanügyi nyilvántartásokat.
Mindezek betartásával a normatíva igénylések és elszámolások pontosságáért, szabályszerűségéért az
intézményvezető a felelős.
7./ Intézményi adatszolgáltatás:
Az intézmény működésével és gazdálkodásával kapcsolatos adatszolgáltatások hitelességéért az
intézményvezetője a felelős.
8./ Egyéb feladatok:
Intézménnyel kapcsolatos pályázatok igénylése illetve az elszámolása az intézmény feladata és kötelessége.
VII.
Záró rendelkezések
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Jelen megállapodásban foglaltak az 2014. költségvetési évre vonatkoznak. A megállapodásban foglaltakat az
érintettek tudomásul vették és kötelesek annak megfelelően eljárni.
Kisszállás, 2014. szeptember 8.
Csiszár Csaba
jegyző

Varga Nándorné
intézményvezető

137/2014.(IX.11.) ÖK határozat 2. melléklete
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött a Kisszállási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban:
hivatal) és a Művelődési Ház és Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv (továbbiakban: Intézmény)
között a Képviselő-testület 5/2014.( II.7.) számú rendelet (továbbiakban: ÖK R.) alapján.
I.
Tervezés, beszámolás
Az ÖK R. az intézményre vonatkozóan a személyi juttatások, a társadalombiztosítási járulék, dologi kiadások
előirányzatát, valamint a bevételeket forrásonként az alábbiak szerint határozta meg:
1./ Kiadások (e / Ft )
- személyi juttatások
- munk.terhelő járulék
- dologi kiadások

9.243
4.704
1.276
3.263

2./ Bevételek ( e / Ft )
- alaptevékenység bevételei
- intézményfinanszírozás

9.243
542
8.701

Az ÖK R.-ben meghatározott fenti előirányzatokon belül az intézmény kialakítja a saját részelőirányzatait,
melyeket a Hivatal által meghatározott - a MÁK felé benyújtandó információs füzet határidejéhez igazított határidőre nyújt be a hivatalhoz.
Az elemi költségvetés, valamint az elemi (féléves és éves) beszámoló elkészítése, illetve az évközi adatszolgáltatás
a hivatal feladata.
A hivatal az előirányzatok nyilvántartását, módosításait és felhasználását olyan módon köteles vezetni, hogy
abból bármikor megállapíthatóak legyenek az intézményre vonatkozó adatok.
Az intézmény első ízben április 20-ig, majd ezt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 15-ig pénzforgalmi
információ formájában tájékoztatást kap az előirányzatok alakulásáról, és azok teljesítéséről.
II.
Előirányzat módosítás, felhasználás
Előirányzat módosítást az intézmény vezetője kezdeményezhet a polgármester felé, aki a soron következő testületi
ülésen beterjeszti azt a Képviselő-testület elé. A hivatal részéről kezdeményezett, az intézményt érintő előirányzat
módosításhoz az intézményvezető egyetértésére van szükség.
A központi költségvetéstől intézményt érintő pótelőirányzatok automatikusan átvezetésre kerülnek az intézményi
költségvetésen, az intézményvezető egyidejű tájékoztatása mellett.
Az intézményvezető előirányzat felhasználási hatáskörében eljárva, a kiemelt előirányzatok betartásával a
megállapított részelőirányzatoktól előirányzat módosítási és bejelentési kötelezettség nélkül eltérhet.
A kiemelt előirányzatok betartása kötelező, azoktól a költségvetési rendelet módosítása nélkül eltérni nem lehet.
Az intézmény részére megállapított bevételi és kiadási előirányzatok maradéktalan teljesítése az intézményvezető
feladata. A kiadások teljesítésénél a bevételek teljesülésére is figyelemmel kell lenni.
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Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés vonatkozásában a 368/2011. (XII.31)
Kormányrendeletben foglaltakat, valamint a Pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzatban
foglaltakat az intézménynek alkalmazni kell!
Az intézményvezetőt az intézmény költségvetési rendeletében jóváhagyott eredeti, illetve módosított előirányzatai
erejéig kötelezettségvállalási jog illeti meg. Ezt a jogát az intézményvezető érvényesen csak a jegyző által
felhatalmazott személy ellenjegyzésével gyakorolhatja. Banki forgalomban illetve készpénzforgalomban kötelező
az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás minden gazdasági esemény kifizetése esetén. A kötelezettségvállalásról
a hivatal az EPER könyvelőprogram segítségével analitikus nyilvántartást köteles vezetni.
A bizonylatok érvényesítését a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője végzi. Az érvényesítés erre a célra
készített „Érvényesítő” bélyegzővel történik.
A kiadás teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag
igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét a szerződés a megrendelés megállapodás teljesítését illetve
végrehajthatóságát. Mindezek végrehajtásáért az intézményvezető a felelős.
Az utalványozást az intézményvezető gyakorolja, a jegyző által megbízott személy ellenjegyzése mellett.
Az intézmény feladatai megvalósítására vásárlási előleget vehet fel a Hivatal pénztárhelyiségében elhelyezett
saját pénztárából, melynek elszámolásakor a bruttó elszámolási elvet köteles betartani. Az elszámolási
határideje legfeljebb 15 nap, de legkésőbb a tárgyhónap utolsó napja.
IV.
Analitikus nyilvántartások
A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása közé tartozik a kis értékű és a nagy értékű tárgyi eszközök
nyilvántartása az E-KATA programban, melynek vezetése a Hivatalban történik.
Az intézmény által vezetett analitikus nyilvántartások:
- Könyvtári könyvek nyilvántartása (Textlib program),
- Folyóiratok nyilvántartásának vezetése (nyilvántartó füzet),
- Hangzó dokumentumok vezetése (egyedi és soros leltárkönyv).
- Postakönyv vezetése (bélyeg nyilvántartás)
- Könyvtári és közművelődési munkanapló
V.
Bérgazdálkodással összefüggő feladatok
Az ÖK R.-ben jóváhagyott "személyi juttatások" előirányzata erejéig vállalt kötelezettségeket megtestesítő
alkalmazási okiratok, eseti fizetési jegyzékek elkészítése, továbbítása, valamint az egyéb rendszeres és nem
rendszeres kifizetések MÁK felé történő bejelentése (központi munkaügyi program ) a hivatalnál történik.
Az intézményvezető felelőssége az ÖK R.-ben jóváhagyott személyi juttatások és az intézményi szabályzatokban,
megállapodásokban szereplő juttatások közötti összhang biztosítása.
VI.
Egyéb, gazdálkodással összefüggő feladatok
1./ Munkabérfizetés rendje:
Az illetmény kifizetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 79/A. § (1) bekezdése alapján, a
közalkalmazott által meghatározott bankszámlára csoportos átutalással történik. Az eseti kifizetéseket (pl.
megbízási díj, hóközi kifizetés) a polgármesteri hivatal az intézmény által a KIR rendszerben történő
lejelentést követően szintén átutalással teljesíti.
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2./ Banki pénzforgalom:
A banki forgalom, megrendelő, valamint a teljesítést igazoló alapbizonylatok csatolásával az Intézmény
számlájáról átutalással történik.
A beérkező intézményi számlák hivatal és intézmény közötti továbbításáról az intézmény vezetője
gondoskodik. Ennek elmaradása, vagy elhúzódása miatti fizetési határidő csúszásból eredő késedelmi kamat
az intézményt terheli.
3./ Belső ellenőrzés:
A Művelődési Ház és Könyvtár belső ellenőrzési feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
6./ Intézményi adatszolgáltatás:
Az intézmény működésével és gazdálkodásával kapcsolatos adatszolgáltatások hitelességéért az
intézményvezetője a felelős.
8./ Egyéb feladatok:
Intézménnyel kapcsolatos pályázatok igénylése illetve az elszámolása az intézmény feladata és kötelessége.
VII.
Záró rendelkezések
Jelen megállapodásban foglaltak a 2014. költségvetési évre vonatkoznak. A megállapodásban foglaltakat az
érintettek tudomásul vették és kötelesek annak megfelelően eljárni.
Kisszállás, 2014. szeptember 8.
Csiszár Csaba
jegyző

Erdélyiné Zsoldos Ildikó
intézményvezető

__________________________

9. Önkormányzati tulajdonú 708/3/A/4 hrsz-ú ingatlan Zsebő István
(Kisszállás, Hámán Kató u. 5.) részére történő értékesítésről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testület az elmúlt ülésén a 127/2014.(VIII.11.) ÖK
határozatában döntött a 708/3/A/4 hrsz-ú ingatlan vételárának meghatározásáról. A
határozatról értesítésre került a vételi ajánlatot benyújtó Zsebő István, aki az önkormányzat
által meghatározott 350.000 Ft-ot vételárat elfogadta, ezért javasolja, hogy a Képviselőtestület az ingatlant Zsebő István Kisszállás, Hámán k. u. 7. szám alatti lakos részére
értékesítse.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
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javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati ingatlan Zsebő István részére
kerüljön értékesítésre.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
138/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzati tulajdonú 708/3/A/4 hrsz-ú (kivett iroda) ingatlan
Zsebő István (Kisszállás, Hámán K. u. 7.) részére történő értékesítésről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzati tulajdonú Kisszállás,
Déryné u. 2., 708/3/A/4 hrsz-ú, kivett iroda megjelölésű,
33,14 m2 nagyságú ingatlant 350.000 Ft-ért, azaz
Háromszázötvenezer forintért Zsebő István (Kisszállás,
Hámán K. u . 7.) szám alatti lakos részére értékesíti.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
__________________________

10. Napraforgó Óvoda tetőszerkezet helyreállításához megállapodás
statikai szakértői véleményről, illetve felkérés műszaki ellenőri feladat
ellátására,
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az óvodatető viharkár okozta tetőszerkezet
helyreállítása megtörtént. Az önkormányzat a vagyonbiztosítási szerződése alapján
bejelentette kárigényét, melyre a biztosító már át is utalt az önkormányzat számlájára a
860.151 Ft-ot. A helyreállítás teljes költsége 1.168.592 Ft, melyhez vis maior támogatás
címén az önkormányzat 277.597 Ft-ra kívánja benyújtani támogatási igényét. A kár
helyreállításához az önkormányzat 30.844 Ft saját erőt biztosít.
A munkálatok elvégzéséhez az önkormányzat időközben megkereste és beszerezte a Papp
Gyula építőmérnöktől a szakértői véleményét, valamint felkérte a műszaki ellenőri feladatok
ellátására.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Papp Gyula építőmérnökkel kötendő, az
előterjesztésben foglalt szerződések kerüljenek jóváhagyásra, valamint az önkormányzat
nyújtson be pályázatot a vis maior támogatás igénylésére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
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jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek a szerződéseket, és javasolja a vis maior
támogatási igény benyújtását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
139/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Óvoda tetőszerkezetének statikai szakértői véleményezésére
irányuló szerződés jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja az óvoda tetőszerkezetének statikai szakértői
véleményezésére irányuló Papp Gyula építőmérnökkel
(6400 Kiskunhalas, Vári Szabó István u. 5.) kötendő
szerződést.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármester a szerződés
aláírásával.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
140/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Óvoda tetőszerkezetének műszaki ellenőri feladatok
ellátására irányuló szerződés jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja az óvoda tetőszerkezetének javítási munkáinál
végzendő műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló
Papp Gyula építőmérnökkel (6400 Kiskunhalas, Vári
Szabó István u. 5.) kötendő szerződést.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármester a szerződés
aláírásával.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

25
141/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Vis maior pályázat benyújtása az
óvodatető viharkár okozta helyreállításához
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése:
Napraforgó Óvoda épület tetőszerkezetének egy szakasza
az erős széllökések miatt életveszélyessé vált.
A káresemény helye:
6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 34., 529 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját
forrás
(biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2014. év
30.844 Ft

%
2,64

860.151 Ft
0 Ft
277.597 Ft
1.168.592 Ft

73,61
-23,75
100,00

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége 1.168.592 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
1. A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező
feladatának ellátását szolgálja.
Napraforgó Óvoda (épület)
529. (hrsz)
óvodai nevelés kötelező feladat
2. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az
Önkormányzat biztosítással rendelkezik/ nem
rendelkezik.
Biztosító társaság megnevezése: Groupama Garancia
Biztosító (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.)
Biztosítási szerződés száma: 821203478
3. Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt /
nem igényelt.
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4. Vállalja
a
károsodott
ingatlannak
a
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
5. Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja
ellátni.
6. A Képviselő-testület a saját forrás összegét az
5/2014.(II.7.) számú Községi Önkormányzat 2014.
évi
költségvetéséről
szóló
önkormányzati
rendeletében biztosítja.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
igénybejelentés benyújtására.
__________________________

11. Előterjesztés a rendkívüli önkormányzati támogatás igényének
benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a megszűnt ÖNHIKI támogatási igények
kiváltására szolgál a BM rendeletben meghirdetett rendkívüli önkormányzati támogatási
igény. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat nyújtson be támogatási
igényét.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
benyújtásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendkívüli önkormányzati támogatási igényt.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
142/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

A rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
1. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény, valamint a 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján
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támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti
tartalék előirányzata terhére rendkívüli önkormányzati
támogatásra.
2. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a rendkívüli
önkormányzati támogatás igénylésének benyújtására.
__________________________

12. Javaslat az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek”
programsorozathoz történő csatlakozásról és támogatási igény
benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy szeptember 5-én jelent meg az „Itthon vagy – Magyarország
szeretlek” programsorozat támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
44/2014.(IX.5.) BM rendelet, mely programban való részvételre, és a megszervezéshez
szükséges források biztosításához támogatás igénylésére buzdítják az önkormányzatokat.
A támogatás igénylésére valamint a program megszervezésére is igen kevés idő áll
rendelkezésre, de javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a programsorozathoz és
igényeljen támogatást a lakosságszám alapján BM rendeltben megjelölt forrás erejéig.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott
ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a
rendezvénysorozathoz és nyújtsa be támogatási igényét, valamint bízza meg a Művelődési
Ház és Könyvtár intézményvezetőjét a program kidolgozásával.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
143/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

„Itthon vagy- Magyarország szeretlek” programsorozat
támogatására igény benyújtása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és benyújtja az „Itthon vagy- Magyarország
szeretlek” programsorozat támogatására az ebr42
önkormányzati információs rendszerbe támogatási
igényét.
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A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres támogatási
igény elbírálását követően 2014. szeptember 27-én az
országos programsorozathoz kapcsolódóan települési
rendezvényt bonyolít le.
A Képviselő-testület megbízza a Művelődési Ház és
Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a támogatási igény
benyújtásához állítsa össze a programokat.
Határidő: azonnal.
__________________________

13. Előterjesztés a
hozzájárulásról

szennyvízberuházáshoz

kapcsolódó

lakossági

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: A testület előtt is ismeretes, hogy a pozitív kormányzati döntésnek
köszönhetően a településen megvalósuló szennyvízberuházási projekt esetében támogatási
ráta növekedés történt. Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásakor az önkormányzat a
Víziközmű Társulat által beszedett érdekeltségi hozzájárulást is betervezte a beruházás
megvalósulásához. Időközben a támogatási ráta megnövekedett, ezért most az
önkormányzatnak arról kell döntést hoznia, hogy ezeket a lakossági befizetéseket mégsem
kívánja a projekt elszámolható költségeinek fedezetére bevonni. Az ügy bonyolításában nagy
segítséget nyújtott a projektmenedzser, aki azt is elérte, hogy az önkormányzat részére a BMnél egy kapcsolattartó került kijelölésre.
A lakossági megtakarításokkal kapcsolatban elmondja, hogy a Víziközmű Társulat működési
költsége nem tartozik a projekt elszámolható költségei közé, ezért azt a lakosság általi
befizetésekből kell fedezni, de ez még mindig jobb, mintha mégis szükség lenne a
beruházáshoz a lakossági befizetések teljes egészére, és a lakosságnak még ezen felül kellene
a működési költségeket, valamint az egyéni rákötéseket saját forrásból biztosítania. Most már
szinte 100 %, hogy a lakossági befizetések – a társulat működési költségeihez történő
hozzájárulás kivételével – teljes egészében szabad felhasználással az egyéni megtakarítók,
azaz a lakosság rendelkezésére áll.
Elmondja továbbá, hogy szerdán ismételten kooperációs megbeszélés volt ahol felvetődött
többek között az, hogy jobb lenne, ha a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás 2 szakaszos
bekötéssel valósulna meg. Tekintettel arra, hogy a szennyvíztisztító telep épülése késik. Első
körben a Határ utca útépítés valósul meg, majd azt követően kerül sor a tisztítótelep
megépítésére. Jelenlegi számítások szerint ez leghamarabb 2015. januárjában készülhet el.
Felvetődik, véleménye szerint jogosan, hogy a téli időjárás beköszöntével vajon minden lakos
rá tud-e majd csatlakozni a hálózatra.
Sajnos még mindig nagy a bizonytalanság a BM Önerő lemondásával és a Víziközmű
Társulati hitelszerződés felmondásával kapcsolatban, ezért a lakossági közmeghallgatásra sem
került sor, pedig jó lenne, ha a lakosság közvetlenül értesülne a beruházás menetéről, nemcsak
a szórólapokból és tájékoztatókból.
Javasolja, hogy az előterjesztésben foglalt határozat alapján az önkormányzat nyilatkozzon a
lakossági befizetésekről.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági
hozzájárulásokról szóló határozati javaslatot.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
144/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044 számon nyilvántartott
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági hozzájárulásról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044
számon
nyilvántartott
beruházás megvalósításához kapcsolódóan úgy határoz,
hogy a lakossági befizetéseket nem kívánja a projekt
elszámolható költségeinek fedezésére bevonni.
__________________________

14. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő
tanulók támogatására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint az 5 fő Arany János
Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére a 2014. szeptember – december
hónapjaira tanulónként 5.000 Ft támogatást nyújtson az önkormányzat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott
ülésén megtárgyalta és a Polgármester Úr által javasolt támogatással javasolja a Képviselőtestületnek a tanulók támogatását.
A Bizottság javasolja továbbá, hogy az Arany János Kollégiumi Programban résztvevő
tanulók is kerüljenek felmérésére és amennyiben van rá mód, akkor ők is részesüljenek
önkormányzati támogatásból.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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145/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Szabó Regina (Kisszállás, Kölcsey u. 13.) Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szabó Regina (Kisszállás Kölcsey u. 13.) a Katona József
Gimnázium (6000 Kecskemét, Dózsa Gy. u. 3.) által
szervezett Arany János Tehetséggondozó Programban
résztvevő tanuló részére 2014. szeptember 1-től 2014.
december 31-ig terjedő időszakra havi 5.000 Ft támogatást
nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
támogatás utalásáról gondoskodjon.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
146/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Fajszi Fatime (Kisszállás, Zója u. 2/a.) Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Fajszi Fatime (Kisszállás, Zója u. 2/a.) a Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)
által
szervezett
Arany János
Tehetséggondozó
Programban résztvevő tanuló részére 2014. szeptember 1től 2014. december 31-ig terjedő időszakra havi 5.000 Ft
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
támogatás utalásáról gondoskodjon.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
147/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Grizák Máté (Kisszállás, Zöldfa u. 32.) Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Grizák Máté (Kisszállás, Zöldfa u. 32.) a Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)
által
szervezett
Arany János
Tehetséggondozó
Programban résztvevő tanuló részére 2014. szeptember 1től 2014. december 31-ig terjedő időszakra havi 5.000 Ft
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
támogatás utalásáról gondoskodjon.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
148/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Huszár Anett (Kisszállás, Hársfa u. 15.) Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Huszár Anett (Kisszállás, Hársfa u. 15.) a Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)
által
szervezett
Arany János
Tehetséggondozó
Programban résztvevő tanuló részére 2014. szeptember 1től 2014. december 31-ig terjedő időszakra havi 5.000 Ft
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
támogatás utalásáról gondoskodjon.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
149/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Torma Ákos (Kisszállás, Gorkij u. 6.) Arany János
Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Torma Ákos (Kisszállás, Gorkij u. 6.) a Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)
által
szervezett
Arany János
Tehetséggondozó
Programban résztvevő tanuló részére 2014. szeptember 1-
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től 2014. december 31-ig terjedő időszakra havi 5.000 Ft
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
támogatás utalásáról gondoskodjon.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
150/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Arany János Kollégiumi Programban
résztvevő tanulók felmérésére megbízás
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megbízza a Polgármestert, hogy mérje fel,
jelenleg hány fő vesz részt az Arany János Kollégiumi
Programban és támogatásuk milyen költségvonzatot
jelentene az önkormányzat 2014. évi költségvetésében.
Felelős: polgármester
Határidő: soron következő testületi ülés
__________________________

15. Csatlakozási szándéknyilatkozat a 2015. évi Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat rendszerhez
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázathoz csatlakozást az Emberi Erőforrás Minisztériuma a 2015. évre meghirdetette.
Nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a felsőoktatási önkormányzati
pályázati rendszerhez. Annál is inkább, mivel az előző napirendi pont kapcsán határozott arról
a testület, hogy az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő, valamint az Arany
János Kollégiumi Programban résztvevő tanulókat kívánja támogatni mely meglátása szerint
sokkal célirányosabb és jobban tud segítséget nyújtani azon hátrányos helyzetű tanulóknak,
akik abban részt vesznek. A felsőoktatási pályázati rendszer viszont 3 évre szóló
elkötelezettséget jelentene az önkormányzat számára, és nem tudni előre, hogy abba adott
évben vajon hány fő fog részt venni, így azt sem tudni előre, hogy ez milyen pénzügyi
kiadással járna.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott
ülésén megtárgyalta és a Polgármester Úr által javasoltakkal egyetértve nem javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy csatlakkozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
151/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és kinyilvánítja, hogy nem kíván csatlakozni
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához
__________________________

16. Rákos József (Oromhegyes, Tito Marsall u. 107.) béreli kérelme az
önkormányzati tulajdonú Felszabadulás u. 9. szám alatti volt „PUKI
üzem” 1. épületére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a testvértelepülésről Rákos József vállalkozó
azzal a szándékkal kereste meg az önkormányzatot, hogy az induló fuvarozási
vállalkozásához magyarországi telephelyet kíván létesíteni. Ezt a telephelyet Kisszállás
településen szeretné létrehozni, melyhez egy iroda helyiség valamint parkolási célra a
járműveknek kb. 200 m2 területre volna szüksége.
Személyesen is megkereste az önkormányzatot, melynek során megtekintette az
önkormányzati tulajdonú Kisszállás, Felszabadulás u. 9. szám alatti volt „PUKI üzem” egyik
épületét, melyet alkalmasnak is talált a célnak.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérelmező részére a volt „PUKI üzem” első épületét
hozzá tartozó 200 m2 füves területtel magánfuvarozási tevékenység végzéséhez telephely,
iroda és tehergépkocsi parkoló használatára adja bérbe határozatlan időre és az első évre
bérleti díjat ne állapítson meg. Az első évre szóló bérleti díj mentességet azért javasolja, mivel
induló vállalkozásról van szó, és amennyiben a vállalkozás beindul, akkor az iparűzési
adóból, valamint a járművek utáni gépjármű adóból bevételhez jut az önkormányzat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a Polgármester Úr által ismertetettek
szerint javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonát képző fent nevezet
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ingatlant határozatlan időre, az első évben ingyenesen adja bérbe Rákos József oromhegyesi
vállalkozó részére.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
152/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Rákos József (Oromhegyes, Tito Marsall u. 107.) részére az
önkormányzati tulajdonban lévő volt „PUKI üzem” épületének bérbeadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és Rákos József (Oromhegyes, Tito Marsall
u. 107.) részére az önkormányzati tulajdonban lévő 509/5
hrsz. Kisszállás, Felszabadulás u. 9. szám található volt
„PUKI üzem” első épületét a hozzá tartozó 200 m2 füves
területtel magánfuvarozási tevékenység végzéséhez
telephely, iroda és tehergépkocsi parkoló használatára
bérbe adja.
A bérleti jogviszony határozatlan időre szól, kezdő
időpontja: 2014. október 1.
A Képviselő-testület a vállalkozás indításának segítése
céljából az első évben bérleti díjat nem állapít meg.
__________________________

17. Farkas Gusztáv Kölcsey u. 7. szám alatti
önkormányzat részére megvételre történő felajánlása

ingatlanának

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy Farkas Gusztáv a Kölcsey u. 7. szám alatt található társasház
egyik lakásának tulajdonosa, melyet 2002-ben az önkormányzattól vásárolt meg. Élettársa
betegségére tekintettel szeretné a lakást értékesíteni, ezért elsőként az önkormányzatnak
kínálja fel visszavásárlásra.
Nem javasolja, hogy az önkormányzat visszavásárolja az épületet, tekintettel arra, hogy az
értéket nem képvisel, inkább lebontásra szorul.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a Polgármester Úr állásfoglalásával
megegyezően nem javasolja a Képviselő-testületnek az ingatlan visszavásárlását.
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Csíszár Csaba: Gondolat ébresztésként elmondja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy bár
valóban értéket már nem képvisel az ingatlan, de ahhoz, hogy az megszüntetésre kerülhessen
az önkormányzatnak kell lépnie. A társasházban lakókkal sok problémája van a
szomszédoknak, és azok bejelentései miatt az önkormányzatnak is. Ahhoz, hogy a problémák
megszüntetésre kerüljenek, és az utca környezete is újra helyreállhasson az egyetlen
megoldás, ha az ott élők onnan kiköltöznének és az épület teljes egészében lebontásra kerülne.
Elmondja továbbá, hogy Farkas Gusztáv 2002-ben vásárolta meg az ingatlant, melyet
törlesztő részletekben fizetett meg az önkormányzatnak, ezért a földhivatali nyilvántartásban
tulajdonjog fenntartással került nevére bejegyzésre az ingatlan. A vételár ugyan már a korábbi
években megfizetésre került vevő részéről, de a tulajdonjog fennállás a mai napig nem került
törlésre, ezért javasolja, hogy a tulajdonjog fenntartás törléséről is határozzon a testület.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
153/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Farkas Gusztáv (Kisszállás, Kölcsey u. 7.) vételi ajánlatáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és kinyilvánítja, hogy Farkas Gusztáv
tulajdonát képező Kisszállás, Kölcsey u. 7. szám alatti 232
hrsz-ú lakóházat nem kívánja megvásárolni.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy
Farkas Gusztáv tulajdonában lévő Kisszállás, Kölcsey u.
7. szám alatti 232 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az
önkormányzat tulajdonjog fenntartását a földhivatal
ingatlan-nyilvántartásában töröltesse.
__________________________

18. Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u. 7) önkormányzati tulajdonú volt
„PUKI üzem” épületének bérleti kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kérelemben megjelöltek szerint 2014.
november 1-től 2015. január 31-ig havi 10.000 Ft bérleti díjért adja bérbe Százi Péter részére
az önkormányzati tulajdonú volt „PUKI üzem” egyik épületét. Kérelmező az elmúlt év
hasonló időszakában két hónapra szintén kibérelte a helyiséget, és azt tisztán, rendben, a
bérleti díj időben történő megfizetésével adta vissza a bérleti idő lejártával.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek hogy a 3
hónapra, havi 10.000 Ft bérleti díjért adja bérbe a volt „PUKI üzem” épületét Százi Péter
részére.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
154/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u.11.) részére az önkormányzati
tulajdonú volt „PUKI üzem” épületének bérbeadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonát képező
Kisszállás, Felszabadulás u. 9. szám alatt található volt
„PUKI ütem” egy épületét határozott időre 2014.
november 1. napjától 2015. január 31. napjáig havi 10.000
Ft bérleti díjért Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u. 11.)
szám alatti lakos részére bérbe adja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.
__________________________

19. Kisszállási Sport Club vidéki mérkőzéseihez önkormányzati kisbusz
biztosításának kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a személyes megkeresés során az egyesület
nem az egész idényben, csupán 3 vidéki mérkőzésre (Vaskút, Madaras, Hercegszántó) kéri az
önkormányzattól a csapat utaztatásának biztosítását.
Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa az egyesület részére a tulajdonában lévő
tanyagondnoki gépkocsival a labdarúgó csapat 3 vidéki mérkőzésre történő személyszállítást.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa a csapat részére a vidéki
helyszínekre történő eljutást a tanyagondnoki kisbuszokkal, annál is inkább, mivel a civil
szervezetek részére megállapított támogatás felosztásánál az önkormányzat úgy nyilatkozott,
hogy igény esetén segíti a csapatot a vidéki mérkőzésekre történő eljutásban.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
155/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállási sport Club labdarúgó csapat utazásának biztosítása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kisszállási Sport Club labdarúgó
csapata vidéki mérkőzésekre (Vaskút, Madaras és
Hercegszántó településekre) történő szállítását az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
tanyagondnoki
kisbuszokkal ingyenesen biztosítja.
__________________________

20. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt
történt eseményekről
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:
156/2014.(IX.11.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a 22/2014.(II.4.) ÖK, a 36/2014.(II.27.)
ÖK, a 84/2014.(V.29.) ÖK, a 110/2014.(VI.26.) ÖK és a
112/2014.(VI.26.) ÖK számú lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztatást.
-----------Kispál István: Tájékoztatja továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
-

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába 2014. szeptember 2. napjától az
adóügyi feladatok ellátására 1 fő, Szabó Tímea Kisszállás, Tavasz u. 17. szám alatti
lakos középfokú szakirányú végzettségű személy került felvételre határozatlan időre.
Az álláshely meghirdetésre került és 12 pályázat érkezett be, melyből nevezett
személy került kiválasztásra.
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-

Papp Károly Országos Rendőr-főkapitány tett látogatást az önkormányzatnál.
Érkezését előre nem jelezte, a Dél-alföldön járt és spontán kiválasztás eredményeként
„villámlátogatás” során általánosságban a rendőrség munkájáról, illetve a településen
lévő körzeti megbízottak feladat ellátásáról, az önkormányzat és a rendőrség közötti
együttműködésről érdeklődött. Tájékozattam, hogy a település esetében a rendőrség
és az önkormányzat között jó a kapcsolat a körzeti megbízottnak lakást, irodást
biztosít az önkormányzat. Kérte, bár tudván nem ő az illetékes, de ha alkalma adódna
rá, akkor a közmunkaprogram kapcsán jelezze a BM felé, hogy az önkormányzatok
milyen hátrányba kerültek azzal, hogy a belterületi, magánszemélyek által művelésre
felajánlott kerteket a közmunkaprogram keretében az önkormányzatok a
továbbiakban nem termelhetnek. Ezzel megszűnik az idős és egyedülálló
személyekkel a mindennapi kapcsolattartás, ugyanakkor a művelést felvállalni nem
tudó személyek kertje elgyomosodik. A Rendőr-főkapitány Úr ígérte, hogy
kérésünket továbbítani fogja, és erről telefonon is értesített, hogy tolmácsolta kérést.
Két hét elteltével ismételten telefonon kereste meg és örömmel tájékoztatta, hogy a
magántulajdonú kertekben újra engedélyezésre került az önkormányzatok által
közmunka program kapcsán a kertművelés.

-

Vince Károly Kisszállás Felszabadulás u. 73. szám alatti lakos már szóban többször
is jelezte, hogy a háza előtti járda, melyet annak idején, immár 30 éve saját erőből
megépített, teljesen feltöredezett és tönkrement. A tavasszal a felesége is ott esett el
és eltört a lába. Kérte, hogy az önkormányzat a járda újraépítéséhez biztosítsa
számára az anyagot, ő pedig vállalja, hogy saját erőből újraépíti a közterületi járdát.

Urlauberné Horváth Éva: Határozottan ellenzi, hogy nevezett személynél ezt az önkormányzat
felvállalja, hogy a járdaépítéshez szükséges anyagot biztosítja, mert ezzel egy lavinát
indítanánk el. Akkor mindenki jönne, hogy a háza előtt lévő járdát újra kell építeni, erre
viszont az önkormányzatnak nincs forrása.
Botka Sándor: Meglátása szerint is foglalkozni kell az üggyel, és azt a járdaszakaszt sokan
használják, azt újra kell építeni a további balesetveszély elkerülése miatt.
Benedek János: Javasolja, kerüljön felmérésre, hogy mennyibe kerülhet a járdaépítéshez
szükséges anyagköltség, valamint, hogy a településen hozzávetőleg hány helyen kellene
újraépíteni a járdát.
__________________________

21. Képviselői kérdések, bejelentések
Urlauberné Horváth Éva: A Szociális Alapítvány és a Nyugdíjas Egyesület nevében ezúton
köszöni meg és számol be, hogy a civil szervezetek részére nyújtott támogatást az alapítvány
a gyermekek fővárosi cirkuszba történő eljutására, az egyesület pedig egy erdélyi kirándulásra
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használta fel. Mindkét rendezvény jól sikerült és úgy érzi elérte célját, ezért ismételten
megköszöni a Képviselő-testület támogatását.

______________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

