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   Urlauberné Horváth Éva alpolgármester 

Csiszár Csaba jegyző 

Ceglédi Zoltánné dr., Malustyik László,  

Dr. Muskó Zsolt és Rozsnyai Attila – képviselők, 

Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető, 

a lakosság részéről 84 fő. 

 

Távolmaradt: Benedek János 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 napirendet tárgyalja meg. 

 

  -------- 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 

 

 

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

 

1. Tájékoztató a településen folyó szennyvíz-beruházásról 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költség-vetésének időarányos beszámolójáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

3. Tájékoztató a Képviselő-testület következő években megvalósítandó fejlesztési 

elképzeléseiről, valamint a lakosság igényeinek felmérése 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

4. Tájékoztató a településen átnevezendő utcákról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

_______________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 
1. Tájékoztató a településen folyó szennyvíz-beruházásról 

 
 Előadó: Kispál István polgármester 

   

Kispál István: Nagy tisztelettel köszönti maga és a Képviselő-testület nevében megjelent 

lakosságot, a szennyvízberuházást kivitelező cég részéről Horváth Szabolcs ügyvezetőt, az 

alvállalkozó részéről pedig Tar Zoltán ügyvezető Urat. 

A lakosság előtt ismeretes, hogy az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a 

településen a szennyvízberuházás megvalósítására, melyre 1,1 milliárd forint támogatást 

nyert. A beruházás indulásakor a költségek 81,86 %-át európai uniós támogatásból, a 

fennmaradó összeget önkormányzati saját erő fedezetből valamint a lakosság által létrehozott 

Víziközmű Társulatnál az egyéni Fundamenta lakástakarék megtakarításokból tudta volna 

település megvalósítani. A hiányzó források megteremtése érdekében az önkormányzat 

pályázott és BM Önerő Alap címen 65 millió Ft-ot nyert. A beruházás nagy horderejére 

tekintettel Magyarország Kormánya is felismerte, hogy a szennyvízberuházást az 

önkormányzatok saját forrás felhasználásával nem tudják megvalósítani, ezért Kisszállás 

település szennyvízberuházás megvalósítására irányuló beruházását kiemelt projektté 

nyilvánította és a támogatási intenzitást 100 %-ra emelte fel. Ennek köszönhetően az 

önkormányzat a 144/2014.(IX.11.) ÖK számú határozatában kinyilvánította, hogy a beruházás 

megvalósításához kapcsolódóan a lakossági befizetéseket nem kívánja a projekt elszámolható 

költségeinek fedezésére bevonni. 

Ez azt jelenti, hogy a futamidő lejártával, azaz 2015. év végével a lakossági megtakarítások – 

a Víziközmű Társulat működési költségeihez történő hozzájárulás kivételével – teljes 

egészében szabad felhasználással az egyéni megtakarítók, azaz a lakosság rendelkezésére fog 

állni. Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára nagyon jó hír, hiszen a 8 éves futamidő alatti 

befizetések és az arra járó 30 %-os állami hozzájárulás, valamint az éves 3 %-os kamat nem 

kerül felhasználásra a beruházáshoz, így azzal mindenki saját maga, szabad felhasználással 

rendelkezhet. Ez a megtakarítás mindvégig a lakosságé, az önkormányzatnak ehhez 

semmiféle hozzáférési jogosultsága nem volt, a pénzt soha nem is használta.  

Tekintettel viszont arra, 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.  

Nagyon fontosnak tartja a beruházás megvalósulásával a pályázati pénz, valamint a 

Víziközmű Társulat által az egyéni Fundamenta szerződések pontos, szabályszerű 

elszámolását. Erre az önkormányzat nagy gondot fog fordítani. 

Az év elején megkezdődött hálózatrendszer mostanra 100 %-ban kiépítésre is került. A 

településen összesen 4-5 ingatlan esetében került szóba az átemelő szivattyú szükségessége, 

de ezek esetében is sikerült a tervezőknek úgy kidolgozni, hogy azokat mégsem kellett 

beépíteni.  

Jelenleg a szennyvíztisztító telep építése folyik, melynek elkészülése 2015. februárjában 

várható, természetesen ebbe az időjárás még beleszólhat. Az enyhe időnek köszönhetően 

eddig minden a terv szerint halad.  

A hálózat próbaüzemét 2015. tavaszától kell megvalósítani, melyhez minimum 30 %-os 

rákötés szükséges. Itt szeretné felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a 6 hónapos 

próbaüzemet a szolgáltató ingyenesen biztosítja. Kéri, hogy a lakosság minél előbb próbálja a 

fővezeték hálózatra az ingatlanán a rákötést saját kivitelező útján biztosítani, hogy a 
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próbaüzem indulásakor a pályázatban vállalt 30 %-os üzemeltség biztosítva lehessen. A 

hálózatra történő rácsatlakozást az ingatlantulajdonosnak saját költéségéből, az általa 

megbízott kivitelezővel történő személyes megegyezés alapján kell biztosítania. Az 

önkormányzat a kivitelezők esetében annyiban tud segítséget nyújtani, hogy a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő, a szolgáltatónál regisztrált kivitelezők elérhetőségét az önkormányzat 

a hirdetőtábláján és a honlapján folyamatosan feltölti, frissíti, de a lakosságnak mindenkinek 

saját maga, külön megállapodás keretében kell elvégeztetnie a rákötést. Ennek költségét a 

pályázat nem tartalmazza. Hangsúlyozza, hogy a hálózatra történő csatlakozás nemcsak a 

próbaüzem ingyenessége miatt fontos és hasznos, hanem azért is, mert ennek megvalósulását 

a Kormányhivatal szigorúan ellenőrizni is fogja. A próbaüzem kezdési időpontját követő 1 

éven belül a lakosságnak kötelessége a szennyvízhálózatra rácsatlakoznia. Ez ugyanolyan 

kötelező közszolgáltatás, mint a szilárd hulladékszállítási díj. Ezért törvényi előírás, és annak 

be nem tartása esetén a lakosságot nem az önkormányzat, hanem fentebb lévő szervek szigorú 

bírsággal fogják súlytani. Senkit sem kíván rémisztgetni, csak fel kívánja hívni a figyelmet a 

szennyvízhálózat használatának kötelezettségére. 

Ezzel átadta a szót a lakosságnak, hogy a felmerült kérdésekre vagy a testület, vagy a 

kivitelező cég képviselői megadhassák a válaszokat. 

 

Kónya János: A hálózatra történő rákötést saját maga az ingatlantulajdonos nem is végezheti 

el? 

 

Kispál István: A rákötéseket csak olyan szakember, vállalkozó végezheti el, aki a hálózatot 

üzemeltetőnél regisztráltatta magát és erről igazolással rendelkezik. Erre azért van szükség, 

mert a rákötésnek megvannak a szabályai, azok betartását valakinek a későbbiek tekintetében 

felelősséggel vállalnia kell. Megvannak a jogszabályi biztonsági előírások, hogy a rákötést 

hogyan lehet elvégezni, azt az üzemeltető részére átadni. Ezért hangsúlyozta, hogy az 

önkormányzat jelenleg már több mint 30 regisztrált vállalkozót tart nyilván és erről 

tájékoztatja a lakosságot, hogy azok közül a lakosság számára legszimpatikusabb, vagy 

legolcsóbb, vagy akármilyen kritérium figyelembe vételével saját maguk közös megegyezése 

alapján végeztessék el a rákötést. Meglátása szerint annak akadálya nincs, hogy az illető 

magánszemély az udvarában lévő aknától a gerinchálózatra történő rácsatlakozó aknáig bárki 

is kiáshassa saját csőhálózatának helyét, és akkor biztos olcsóbban is megvalósulhat a rákötés, 

de mint mondta, ez a vállalkozó és a magánszemély közti egyéni alku tárgya.  

 

Sólya László: Mi a teendő abban az esetben, ha valaki már kiépítette az udvarából kivezető 

hálózatot? Újból ki kell ásni és fel kell szedni? 

 

Kispál István: Ebben az esetben is regisztrált vállalkozó kell, hogy igazolja a bekötést. Ezt 

majd a vállalkozó dönti el, hogy az szakszerű-e vagy sem. 

 

Majer Lajosné: Tavaly arról volt szó, hogy az egyéni rácsatlakozáshoz nem kell tervrajz. Most 

akkor kell, vagy sem? 

 

Horváth Szabolcs: Mint már a Polgármester Úr ismertette, a magánszemélyeknek regisztrált 

egyéni vállalkozókkal kell a bekötést elvégeztetniük, aki arra illetékesek, és a tervrajzot ők 

adják. Sajnos a bekötésnek igen szigorú feltételei vannak, azokat be kell tartani, és 

folyamatosan ellenőrzik is azok meglétét. 

 

Kispál István: A vázrajz a pályázat elszámolásának egyik kelléke, ezért arra minden 

ingatlanbekötés alkalmával szükség van. Az önkormányzat mindig a lakosság érdekeit tekinti 
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elődlegesnek, de bizony a jogszabályok sokszor nem teszik azt lehetővé, mint ami a lakosság 

érdeke is. Éppen ezért az önkormányzat már több soron tárgyalt az üzemeltetővel, és sikerült 

azt elérnie, hogy ne tervező mérnök által készített több 10.000 Ft-os tervrajzok alapján, 

hanem a rákötést kivitelező regisztrált vállalkozó által készített tervrajzot fogadja el az 

üzemeltető. Ebben sikerült is megállapodást kötni, ezzel jóval lecsökkent az egyéni rákötések 

költsége. Megemlíti továbbá, hogy a jogszabály nemcsak a tervrajz kötelezettségét írja elő, 

hanem például az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatának becsatolását is, 

melynek tudjuk jelenleg a költsége 6.600 Ft. Az önkormányzat most a Földhivatallal folytat 

tárgyalásokat, hogy ezt a díjat valamilyen formában mérsékelhesse, és a tulajdoni lapok a 

lehető legkevesebb összeggel terheljék a lakosságot. 

 

Horváth Imréné: Akkor hozzávetőleg mennyibe kerülhet a főhálózatra történő rácsatlakozás? 

 

Kispál István: Ez nagyban függ a gerinchálózatra történő csatlakozás távolságától. A 

magánszemélynek olyan alkut kell kötnie a regisztrált vállalkozóval, hogy az tartalmazza 

egyszer a munkavégzés díját, a beépítendő csőidomok és tartozékai, valamint a tervrajz és az 

igazolás költségét is. 

 

Molnárné Mintál Ildikó: Érdeklődik, hogy a Víziközmű Társulat működési költsége 

hozzávetőleg mennyi hozzájárulást jelent a lakosság részéről? 

 

Kispál István: A Kisszállási Víziközmű Társulat egy igen szerény költségvetéssel működő 

társulat, mivel 1 fő 4 órában foglalkoztatott személy munkabérét és annak járulékait, a banki 

és levelezési költségeket, valamint a könyvelő cég kiadásait tartalmazza. Az előzetes 

kalkulációk szerint mivel a lakosság részére került létrehozásra a társulat, ezért minden 

ingatlantulajdonosnak egyformán hozzávetőleg 32.000 Ft-be fog kerülni a társulás működési 

költségihez törtnő hozzájárulása, mely már a végelszámolási költségeket is magában foglalja. 

Ezen kalkulált költség azon magánszemélyek részére, akik mindvégi fizették a lakástakarék 

kassza felé a megtakarításokat, azoknak ez nem fog gondot okozni, mert a havi 1.990 Ft-os 

megtakarításból a működési költségekre a társulat által 320 Ft-os összeg visszatartásra került. 

Akik viszont csak egy darabig fizették a megtakarításokat, azoknak a fennálló hátralékot, 

valamint akik nem is kötöttek a Fundamenta Lakástakarék-kasszával szerződést, azoknak 

pedig egy összegben kell befizetniük a társuláshoz a hozzájárulás összegét. 

 

Döme Zsoltné: Mi van abban az esetben, amennyiben a magánszemély megkötötte ugyan a 

szerződést, és eddig fizette is, de valamilyen mértékű elmaradása van, az is megkapja a 

végelszámolásnál a pénzét? Annak is egy összegben kell befizetnie a víziközmű társulati 

működési hozzájárulását? 

 

Kispál István: A magánszemélyek általi befizetések után negyedévente kerül jóváírásra az 

állami támogatás. Amennyiben egy adott időszakban nem rendszeres a befizetés, akkor csak a 

ténylegesen befizetett hozzájárulások után jár az állami támogatás. Ebből kifolyólag nem 

mindenki azonos összeggel fog zárni a futamidő lejártával. Az egyes magánszemélyek általi 

befizetések ebből adódóan eltérnek.   

A Víziközmű Társulat működési költségeihez történő hozzájárulás tekintetében amennyiben a 

magánszemély az eddig eltelt időszak alatt 47.000 Ft-nál többet fizetett be, akkor a működési 

költségeket már nem kell megfizetnie, mert az által befizetett összegből az fedezésre kerül, és 

a fennmaradó összeg tekintetében valamilyen mértékű állami támogatásra is jogosult, így 

részére kifizetés kerül a végelszámolás során. 

 



 5 

Márki László: Érdeklődik, hogy Kispál István, mint polgármester, és mint a Kisszállási 

Víziközmű Társulat Intéző Bizottságának tagja tulajdonképpen kinek az érdekeit képviseli, a 

társulatét, vagy az önkormányzatét. Nincs összeférhetetlenség? 

A szennyvízberuházás kivitelezését nem lehetett volna másképpen, mint például 

Balotaszálláson is megépíteni? Miért nem tartottak erről is közmeghallgatást, hogy a lakosság 

választhatott volna milyen rendszerben kívánja az ingatlanán a bekötést elvégeztetni?  

Nem hogy jobban járna, ha nem itt Kisszálláson, hanem egy városban él? Itt mindent az 

önkormányzat a lakosság nyakára tesz, a lakosság legyen önellátó és öngondoskodó? 

 

Kispál István: A polgármesteri megbízatása és a társulat felügyelőbizottsági tagsága nem zárja 

ki egymást, és a mind a kettő tisztségében a települést, minden kisszállási lakos érdekeit 

képviseli, ugyanakkor köteles a mindenkori hatályos jogszabályok által előírtakat betartani és 

betartatni.  

A szennyvízberuházás megvalósítása érdekében az önkormányzat számos esetben tartott 

lakossági fórumot, csak akkor Ön még nem volt kisszállási lakos, ezért nem tudhat róla. 

Az önkormányzat 2000. óta keresi annak a lehetőségét, hogy a településen kiépítésre 

kerülhessen a törvényi kötelezettségből adódó szennyvízkezelés és tisztítás, mint kötelező 

közszolgáltatás. A településen megépülő gravitációs rendszerű szennyvízberuházás kiépítése 

több alternatíva közül került kiválasztásra, mely a településen a leghatékonyabban és 

úgymond a költségek tekintetében is a legelfogadhatóbb megoldásnak mutatkozik. 

 

Molnár Gábor: A regisztrált kivitelező által készítendő tervrajz, és munkálatok átvétele 

hozzávetőleg mennyi időt vesz igénybe?  

 

Kispál István: A regisztrált vállalkozó a lakossal történő megállapodást követően a szolgáltató 

felé jelenti, hogy mely ingatlanon mikor kezdi meg és várhatóan mikor fogja befejezni a 

munkálatokat. Ugyanis a regisztrált vállalkozótól helyszíni szemle során veszi át a rákötést a 

szolgáltató. Éppen ezért fontos, hogy regisztrált vállalkozó végezze el a bekötéseket, mert a 

bekötést követően felmerült hibaelhárításokhoz őt kell megkeresni. A munkálatok elvégzése 

mindkét fél szempontjából halaszthatatlan, ezért várhatóan 2-3 napos átadási időket tudják 

majd tartani a vállalkozók. 

 

A napirendhez kapcsolódóan szeretné megragadni az alkalmat és az ivóvízminőség-javító 

programról is tájékoztatni kívánja a lakosságot. A program keretében a település belterületén 

lévő víziközmű kerül fejlesztésre mivel a Kormány 1379/2012. (IX. 20.) számú határozatában 

kinyilvánította, hogy az EU előírásoknak megfelelően 2012. december 26-tól az ivásra 

felhasznált víz arzénkoncentrációja sehol sem haladhatja meg a 10 µg/literes határértéket. 

Ennek érdekében az önkormányzat már a korábbi években csatlakozott a térségben létrehozott 

kiskunhalasi székhelyű „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társuláshoz, ahol a társulás pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program 

keretében a dél-alföldi régióban megvalósítani ivóvízminőség javítására. A Kormány az 

Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásának felgyorsítása érdekében a pályázati 

konstrukcióra jogosult települések esetében döntött arról, hogy a program végrehajtására 

benyújtott projektek esetében a biztosított támogatás feletti önerőnek az EU Önerő Alapból 

történő teljes mértékű finanszírozását biztosítja az érintett önkormányzatok számára, azaz 

hasonlóan kiemelt projekt nyilvánított a beruházást, mind a szennyvízberuházást. 

Településünk esetében az ivóvízminőség javító program keretében a település belterületén 

lévő víziközművből csővezetéken keresztül fog kijutni az Újfaluba az ivóvíz. A vasúti átjáró 

alatt kerül a csővezeték megépítésre, melyhez a nyomvonal már kiépült. A csővezetéken 

Újfaluba kijuttatott tisztított ivóvíz biztosításával véglegesen megszűntetésre kerülhet a 
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külterületen a hidroforos víz. A beruházás során a települési vízmű épületbővítésére, valamint 

belterületen kettő szakaszon gerincvezeték cseréjére kerül majd sor. A beruházás 

megvalósítására rendelkezésre álló idő is, valamint a kedvező időjárás is arra sarkalja a 

kivitelezőket, hogy már a napokban megkezdődnek a vezetékcserével járó földmunkák. Ezt 

azért is hangsúlyozni kívánja, hogy nehogy lakosság körében az a tévhit terjedjen el, hogy a 

szennyvízhálózat kiépítéséhez lefektetett vezetékhálózatot cseréljék vagy javítják, hanem ez 

attól eltérőn az ivóvízhálózat korszerűsítésére irányul. Sajnos a földmunkák is itt jelentős 

szerepet játszanak, valamint számos esetben vízkorlátozások lesznek, ezért tisztelettel kéri a 

Lakosság türelmét és segítőkészségét, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy ezek a munkálatok 

mielőbb és rendeltetésszerűen megvalósításra kerülhessenek. A vízkorlátozások nem 

egyszerre az egész településre, hanem egyes napokon, adott szakaszokon kerül majd sor a víz 

elzárására.  

 

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

 

 

A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette a szennyvízberuházás megvalósításáról, 

valamint az ivóvízminőség-javító program állásáról szóló tájékoztatót. 

 

____________________________ 

 

 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének időarányos 

beszámolójáról 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat harmadik negyedéves költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámoló még nem készült el, de az önkormányzat 2014. évi 

költségvetési tervében megfogalmazottak szerint a teljesítés időarányos.  

Magyarország Kormánya által a 2012. év végével történő önkormányzatok 

adósságállományának átvállalását követően az önkormányzat pénzügyi egyensúlya helyreállt. 

Az önkormányzat a 2013. költségvetési évtől bevezetett feladatfinanszírozásnak köszönhetőn 

a 2013. évet már 13,5 millió Ft feladattal nem terhelt tartalékkal zárta. A 2014. évi 

költségvetési gazdálkodás időarányos teljesítése alapján reményeink szerint az önkormányzat 

hasonló nagyságrendű pénzmaradványt tud majd megtakarítani. Nagyon nagy segítség volt az 

önkormányzatnak, hogy a beruházások megvalósítására hosszú távra (2020. évig) felvállalt 

fejlesztési hitelekből eredő adósságállományt a Kormány átvállalta. 

Hangsúlyozni szeretné, hogy az önkormányzatnak nincs hitele, adósságállománya, melyet a 

választási kampányban egyes személyek a lakosságot megtévesztve hangoztattak. 

A 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban még nem ismertek az adatok, de sajnos arra lehet 

következtetni, hogy az állam arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy helyi szinten új 

adónemeket vezessenek be. 

 

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

 

A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

____________________________ 
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3. Tájékoztató a Képviselő-testület következő években megvalósítandó fejlesztési 

elképzeléseiről, valamint a lakosság igényeinek felmérése 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: A Képviselő-testület a 2014. október 21-i alakuló ülésén elfogadta a 

polgármester programját, melyet ezúton ismertet a Tisztelt Lakossággal is. (A polgármesteri 

programja a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A programban foglaltakon túl az alábbiakat jegyzi meg: 

- Sajnos a lakosság részéről igen negatív a közmunka megítélése, pedig értékteremtő 

munkát végeznek. A mezőgazdasági kertművelés során az önkormányzati konyha 

rengeteg alapanyagban részesül ilyen módon. A közfoglalkoztatottak között vannak 

ugyan gyengébb képességű személyek is, de nem lehet általánosítani, rajtuk keresztül 

megítélni magát a közfoglalkoztatást. Sok családnak egyedüli megélhetése a 

közmunkaprogramban való részvétel, és bizony zömében dolgozni is akarnak a 

munkabérükért ezek az emberek, ezért a jövőben is ki fog mellettük állni. 

- Az intézményi felújítással kapcsolatban elmondja, hogy a sajnos a művelődési ház 

teljes körű felújítására az IKSZT keretében nem kerülhetett sor, mivel az 

önkormányzat nem tudta előteremteni a megvalósításhoz szükséges önrészt. Bár 

bevállalta volna, hiszen a Kormány, igaz utólagosan ugyan, de átvállalta az 

önkormányzat adósságát, melybe a felújítási hitelek is beszámításra kerültek. Az 

iskola tetőszerkezete felújításra került, de az óvoda tetőszerkezete, az önkormányzati 

konyha felújítása a legsürgősebb, de általánosságban nézve minden önkormányzati 

intézményt fel kellene újítani.  

- Sok bírálatot kapott az elmúlt időszakban az önkormányzat a testvértelepülései miatt, 

de hangsúlyozni kívánja, hogy igenis szükség van az együttműködésre, mert számos 

pályázatban (mint az IPA is) csak akkor tud egy önkormányzat pályázni, ha határon 

átnyúló testvér-települési kapcsolattal rendelkezik. Ezeket a lehetőségeket pedig 

szeretné mind az önkormányzat, mind a testvértelepülés is maximálisan kihasználni. 

- A szennyvízberuházás esetében elkezdődött a tisztító telep építése, mely vélhetően – 

az időjárás függvényében – 4 hónap alatt elkészül, így várhatóan 2015 februárjában 

indulhat a próbaüzem. Nagyon fontosnak tartja a beruházás nagyságrendjére 

vonatkozóan is, mind a pályázati forrás elszámolását, mind a fundamenta lakossági 

megtakarítások elszámolását a lakossággal. 

- Az újfalu bekötőútjára vonatkozóan az önkormányzat kész tervekkel rendelkezik, de 

az útépítés megvalósításáig elsődleges cél a továbbiakban is az út járhatóvá tételének 

biztosítása. Ez ügyben már folynak az egyeztetések. Az önkormányzat tanyafejlesztési 

pályázat keretében az elmúlt évben függesztett grédert nyert, melyhez azonban 

erőgéppel még nem rendelkezik, ezért bízik a helyi erőgép tulajdonos gazdák ezirányú 

segítségében.  

- A települési járdarendszer felújítására és egyes esetben útfelújításra, illetve a még nem 

lévő belterületi utcákban szilárd burkolatú utak kiépítésére nagy igény van. Igaz eddig 

nem igazán volt olyan pályázat, amely keretében az önkormányzat ezen célokra 

pályázhatott volna, valamint a megkezdett szennyvízberuházás miatt nem is lett volna 

célszerű ezekbe belefogni, de a beruházás befejezésével első helyek között szerepel 

ezen feladatok ellátása. 



 8 

- Ugyancsak égető problémát okoz, hogy a menetrend szerint közlekedő távolsági 

buszjáratok közül csak 3-4 járat érkezik be a település központi buszmegállójába, a 

többi csak érintőlegesen, az 55-ös számú főúton lévő megállóhelyeken biztosítja a 

lakosság részére a le és felszállást. Éppen ezért, a település bekötőútjánál lévő két 

külterületi buszmegálló helyen szükségessé vált a kiszolgáló épületek kiépítése, 

valamint a településről a buszmegállókat megközelítő kerékpárút kiépítése. 

- A munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat nem tud a 

településen munkahelyet teremteni, de erejéhez és lehetőségeihez mérten csak olyan 

lehetőségeket tud biztosítani a vállalkozások részére, hogy azok Kisszállás települést 

vonzónak találják és itt alakítsák ki telephelyüket, vállalkozásaikat. 

 

Végezetül összefoglalva elmondja, hogy a tervek és elképzelések nagyon széles körűek, de az 

önkormányzat csak külső, pályázati forrás igénybevételével tud megvalósítani ezek közül 

valamit is. 

 

Ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek valamilyen fejlesztéssel kapcsolatos terve, 

ötlete, javaslat van, az jelezze akár felé, akár valamely képviselőtársán keresztül, hogy ezeket 

az önkormányzat összefoglalva a Megyei Közgyűlés Elnöke felé felterjeszthesse, hogy a 

2014-2020. programozási időszakban minél több uniós támogatási forrást tudjanak ebbe a 

régióban, az itt élő, vagy itt létrejövő vállalkozások fejlesztésére, munkahelyteremtésre 

fordítani. 

 

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

 

A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette a képviselő-testület következő években 

megvalósítandó fejlesztési elképzeléseiről szóló tájékoztatót. 

 

____________________________ 

 

 

4. Tájékoztató a településen átnevezendő utcákról 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a lakosságot, hogy 2013. január 1-ével lépett hatályba a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, mely tiltja a 

közterület, illetve közintézmény önkényuralmi rendszerhez kapcsolódó nevének a használatát. 

Településünk esetében e szabályozás az Április 4., Felszabadulás, Gorkij, Hámán Kató, Kállai 

Éva, Zója utcákat érinti, valamint a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint a 

Marx Károly utcanév elnevezés használható, de aggályosnak tartják. 

Fenti törvényi előírásoknak megfelelve községünkben is szükséges az utcanevek 

megváltoztatása, melynek technikai kivitelezése több lépcsős folyamat. Ennek első eleme 

volt, hogy a Képviselő-testület a 13/2013. (XI.7.) önkormányzati rendeletében döntött a 

közterületek elnevezéséről és a házszámozásról. A rendeletről a lakosságot az Önkormányzati 

Tájékozató 2014. évi II. számában részesetes tájékoztattuk. Ezt követően az érintett utcákban 

lakók véleményének kikérését és összegzését követően a Képviselő-testület határozatban dönt 

az utca új elnevezéséről, majd a Polgármesteri Hivatal népesség nyilvántartója a központi 

rendszeren lejelenti az utcanevek változását. Az utcanevek változtatásához kapcsolódóan 

szükség lesz egyes esetekben a házszámok változtatására is, mely a tulajdoni lapok alapján 
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kerülnek egyeztetésre. Erről az érintetteket értesíteni fogja a hivatal. Ezt követően az 

Okmányiroda hivatalból illetékmentesen kiállítja és az állampolgár részére megküldi az új 

lakcímkártyát. Természetesen az utcanév változás magával vonja, hogy az állampolgároknak 

minden olyan szerv, hivatal, közszolgáltató felé jelentenie kell lakcímváltozását, ahol ezt 

nyilvántartja a hatóság, illetve szervezet. Ezt minden állampolgárnak saját maga kell 

elintéznie. Egyedüli költség a cégbíróság felé benyújtott telephely kérelmek esetében áll fenn.  

 

Benke Magdolna Mária: Elhangzott, hogy elsősorban a megváltoztatandó utcákban lakók 

véleményét kérik, de szélesebb körben nem lehet véleményt, javaslatot tenni? 

 

Kispál István: Az önkormányzat egy gyűjtődobozt fog a Hivatalban elhelyezni, ahová az 

elnevezendő utcára vonatkozó javaslatokat lehet elhelyezni. Természetesen nincs kizárva  a 

lakosság vélemény nyilvánításból, de elsősorban az adott utcákban lakók véleményét fogják 

előnyben részesíteni. 

 

Aradi János: A Tavasz utca elején a volt TSZ területén lévő utcát nem megnyitná meg újra az 

önkormányzat? A lakosság nagy részének egyszerűbb lenne a közlekedése temető 

megközelítéséhez. 

A külterületi buszmegállókkal is kellene valamit kezdeni, mert se világítás, se oda kivezető 

járda nem áll rendelkezésre. 

A Temaforg előtti kapubejárónál magánszemély által új járdaszakasz került kiépítésre, mely a 

mellette lévő járdaszakasztól jóval magasabban került megépítésre, ezért igen 

balesetveszélyes. Ki adott arra engedélyt, kinek a hatáskörébe tartozik? 

 

Kispál István: A TSZ udvarban lévő volt út megnyitására nincs lehetőség, mivel a terület 

magántulajdonban van.  

A külterületi buszváró kiépítését az önkormányzat már számításba vette és amennyiben 

sikerül forrást találni rá, azonnal meg is kívánják azt valósítani. Ezt a polgármesteri program 

ismertetése során is jelezte már. 

Az említett járdaszakasz esetében utána fog járni a felvetésnek. 

 

Béki Balázsné: Érdeklődik, hogy lehetne korlátozni azt, hogy a Felszabadulás utcán járó 

traktorok lassabban és kevesebb rakománnyal járjanak, mert a súly miatt egyrészt tönkreteszik 

az utakat, másrészt a rakomány, valamint a sebesség miatt igen balesetveszélyesen 

közlekednek. 

 

Kispál István: Ennek megoldására egyetlen mód van, melyet az önkormányzat már jelzett is a 

körzeti megbízottak felé, hogy a mezőgazdasági célú járművek sebességére és rakományára 

vonatkozóan a jövőben kiemelt figyelmet fordítsanak. 

 

Daczi Imréné: Kossuth utcán az utóbbi időkben kialakult kátyúkat nem lehetne betemetni? 

 

Kispál István: Az önkormányzat már foglalkozik a belterületen sajnos nemcsak az említett 

utcában kialakult kátyúkkal, azok mielőbb, lehetőség szerint még a tél beállta előtti 

megoldásával. 

 

Buzogány Péter: Ki engedélyezte az Ivánkára kivezető út egy sávosságát? 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Felszabadulás utca, valamint az annak folytatásában lévő 

aszfaltos út, mely Ivánkára vezeti ki nem az önkormányzat, hanem az állam tulajdona és KPM 
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a közútkezelő. A közelmúltban a vízgyűjtő árkokat takarították ki és mivel a felsarjadzott fák 

kivágásra kerültek, így az árok melletti földterületeket művelő gazdák azokat azonnal a 

földjeikhez szántották, ezért az út olyannyira elkeskenyedett, hogy szinte egy sávossá vált. 

Ebben az esetben az ott földet művelő gazdákat kell felszólítani, hogy nem szabad még az 

utakat is művelésbe fogni. Sajnos ez az eset nemcsak az ivánkai útnál, hanem számos 

külterületi dűlőút esetében is fennáll. Ennek rendezése ügyében az önkormányzat keresni is 

fogja a gazdákat és megoldást kell találni az utak ténylegesen történő járhatóvá tételére 

vonatkozóan. 

 

Döme Zsoltné: Az útproblémák felvetéséhez kapcsolódóan megjegyzi, hogy a települési kis 

utcákba az utcában lakók kamionokkal állnak le, akik szintén tönkre teszik az utakat. Velük 

nem lehetne mit kezdeni? 

 

Kispál István: Ismerős az önkormányzat előtt e probléma, és már keresték a kamionos sofőrök 

főnökeivel felvenni a kapcsolatot ennek kiküszöbölésére, de mindenki számára elfogadható 

megoldást nem tudtak kialakítani. Ugyanis   

 

 

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

 

 

A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette a településen átnevezendő utcákról szóló 

tájékoztatót. 

_______________ 
 
 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19 óra 30 perckor 

berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 Kispál  István               Csiszár Csaba  

    polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


