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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 13. du.  

17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Csiszár Csaba jegyző 

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester 

Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,  

Malustyik László, Dr. Muskó Zsolt és  

Rozsnyai Attila képviselők 

 

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. Megköszöni minden Képviselőtársának, 

hogy a rendkívüli ülésen megjelent és elmondja, hogy az ülés összehívására az 1. napirend 

miatt került sor, ugyanis a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 

kötelező közszolgáltatás, ennek további elodázására nincs lehetőség, az önkormányzatnak 

biztosítani kell a feladat ellátását. 

 

 

Az ülést megnyitja. 

 -------- 

 

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.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Előterjesztés az 532 hrsz-ú sétány telekalakítására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

3.) Előterjesztés az óvodatető viharkár okozta helyreállítás vis maior támogatásának 

csökkentésére 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, mint már az ülés megnyitásakor is ismertette, az önkormányzat 

kötelező feladata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályozása. Ennek szabályozását az önkormányzatnak már évek óta 

biztosítania kellett volna, de tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2010. évben benyújtotta 

és megnyerte a településen megvalósítandó szennyvízberuházásra irányuló pályázatát, ezért 

amennyire csak tudta elodázta a rendeletalkotást. Sajnos e közszolgáltatás bevezetése igen 

nagy terhet ró a lakosságra, főként azért, mert a szennyvízbefogadó állomások legközelebb 

Kiskunhalas vagy Jánoshalma településen vannak, ezért a szállítási költség nagyon megemeli 

a szolgáltatás díját. 

A településen a sikeres pályázatnak köszönhetően és a munkálatok tervszerinti 

előrehaladásával a belterületi lakosságnak 2015. év tavaszán már lehetősége nyílik a 

próbaüzem kapcsán a szennyvízhálózatra rácsatlakoznia, így azon időponttól rájuk már nem 

fog vonatkozni rendelet-tervezetben foglalt szabályozás.  A külterületen élő lakosság 

érdekében is gondoskodnia kell az önkormányzatnak nem közművel összegyűjtött szennyvíz 

begyűjtéséréről. 

Javasolja, hogy az önkormányzat a közszolgáltatást Viszmeg Zsolt mélykúti vállalkozó által 

biztosítsa. Megjegyzi, hogy a közszolgáltatás ellátására bizony nem igen jelentkeztek a 

vállalkozók a szigorú környezetvédelmi előírások miatt.  

Javasolja, hogy a Képviselő-testület, az előterjesztésben foglaltak szerint alkossa meg 

rendeletét azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet-tervezet 4.§ (1) bekezdésében kerüljön 

rögzítésre a közszolgáltatást 5 éves időtartamra Viszmeg Zsolt vállalkozó lássa el, valamint az 

1. mellékletben szereplő legmagasabb szolgáltatási díj kerüljön megbontásra az 

ártalmatlanítás díjának és a szállítási költségek megjelenítésével. 

  

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Megjegyzi, hogy a jelen szabályozás korábbi bevezetésének talán egyetlen 

pozitív hatása az lett volna, hogy a lakosság körében hamarabb tudatosult volna a 

szennyvízberuházás szükségessége, fontossága, és a létrehozott víziközmű társulat 

hatékonyabban tudott volna működni abban a tekintetben, hogy a lakossági Fundamenta 

szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése is gördülékenyebben teljesült volna. 

 

Dr. Muskó Zsolt: Érdeklődik, hogy tudni lehet-e a próbaüzem indulásának időpontját.  

 

Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, hogy várhatóan március végétől nyílik lehetőség 

a központi vezetékhálózatra történő rácsatlakozásra.  
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Csiszár Csaba: A rendelet-tervezetben a közszolgáltatás díja egy évre került megállapításra, 

melyet javasol a Képviselő-testületnek minden évben felülvizsgálni, hiszen amennyiben a 

kisszállási szennyvíztisztító a próbaüzemet követően átadásra kerül, akkor már képes lesz a 

településen keletkező – nem közművel összegyűjtött – szennyvíz fogadására is, így a szállítási 

költség jóval alacsonyabb lesz.  

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a 

 

1/2015.(I.14)  

önkormányzati rendeletét  

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról, mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

___________________________ 

 

 

2.) Előterjesztés az 532 hrsz-ú sétány telekalakítására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az előterjesztésben ismertetett telekalakítás a 

szennyvízberuházás megvalósítása miatt szükséges. A gerinchálózat kiépítése során derült 

arra fény, hogy az 531 hrsz-ú ingatlan nem szerepel a beruházás keretében, viszont az 

ingatlant célszerű igénybe venni a takarékosabb kivitelezés érdekében. A jelenlegi állapot 

szerint két megoldás jöhetne szóba, az egyik, hogy az önkormányzati lakosok, a Piros Hetes 

Vendéglő és a Gyógyszertár előtt, a sétány, valamint a szilárd burkolattal ellátott Piactér 

megbontásával az Április 4. utcán lévő gerinchálózatba csatlakozna a nyomvonal, a másik, 

hogy az 531 hrsz-on keresztül, mindössze 100 m-es földmunkával lehetővé válna a 

Felszabadulás utcai gerinchálózatra történő csatlakozás. A legköltség-takarékosabb és a 

vélhetően felmerülő kisebb helyreállítási költségek ismeretében javasolja, hogy az 

önkormányzat a második javaslatot elfogadva az 531 hrsz ingatant – telekegyesítéssel az 532 

hrsz-ú ingatlanba beolvasztva – szüntesse meg. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Rozsnyai Attila: Érdeklődik, tekintettel arra, hogy a pályázatban eredetileg az 531 hrsz nem 

szerepelt, most ugyan telekalakítással ez kiküszöbölhető, de az elszámolásnál a későbbiekben 

ebből nem fog probléma adódni. 

 

Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, hogy a tervezés során az 531 hrsz ingatlan nem 

került a pályázatban megjelölésre, mert akkor úgy látszott nem lesz rá szükség. Éppen azért, 

hogy az elszámolásnál ebből probléma ne legyen, a beruházás lebonyolításában résztvevő 

tervező mérnökcsoport javaslatára kerülne az érintett ingatlan a mellette lévő 532 hrsz-ú 
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területbe beolvasztásra, ami már szerepel a pályázatban. A telekegyesítés révén az 532 hrsz 

ingatlan területe fog megnövekedni, mely a pályázatban elszámolható költségként 

szerepeltethető. 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1/2015.(I.13.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

532 hrsz-ú sétány telekalakítása  

  

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően döntött az 532 hrsz-ú sétány területének 

megnöveléséről.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a Jókai 

utca 531 hrsz-ú szakaszának az 532 hrsz-ú sétány 

ingatlannal történő telekegyesítési eljárás lebonyolításával.  

___________________________ 

 

3.) Előterjesztés az óvodatető viharkár okozta helyreállítás vis maior 

támogatásának csökkentésére 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, tekintettel arra, hogy a biztosító másod ízben is kártérítést fizetett az 

óvodatető viharkár okozta helyreállítására az önkormányzatnak, és mivel időközben a vis 

maior támogatás formájában a BM is támogatást ítélt az önkormányzati pályázatnak, ezért a 

biztosító által fizetett másodszori kártérítés összegével csökkenteni szükséges az 

önkormányzat vis maior igényét. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

2/2015.(I.13.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Vis maior támogatás módosítási kérelme 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

141/2014.(IX.11.) ÖK számú határozata alapján az 

óvodatető helyreállítására a Belügyminisztériumhoz 
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benyújtott, és a minisztérium által 212144 igénylés 

azonosítóval regisztrált vis maior támogatással 

kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 

 

1. A Támogatói okiratban megítélt 277.000 Ft 

támogatási összeg igényét a Groupama Garancia 

Biztosító által a második részletben (2014. december 

2.) átutalt 234.941 Ft kártérítés összegével csökkenti. 

2. A Képviselő-testület 141/2014.(IX.11.) ÖK 

határozatában foglalt vis maior támogatási igényét 

42.059 Ft-ra módosítja. 

3. A Képviselő-testület megbízza a tisztségviselőket, 

hogy a Támogatói Okirat módosítási kérelmét 

terjessze fel a Belügyminisztériumhoz.  

 

___________________________ 

 

4.) Képviselői kérdések, hozzászólások 
 

Dr. Muskó Zsolt: Érdeklődik, hogy a vízvezeték csere után mikor lesz a helyreállítás, mert 

számos helyen már nagy szükség lenne rá. 

 

Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, hogy a 82 települést érintő ivóvízminőség-javító 

program végleges befejezési időpontja 2015. év végével zárul ugyan le, de a településen 

december közepével megkezdett munkálatok várhatóan tavasszal fognak befejeződni. A 

lakosság részére is megküldött szórólapok alapján a település utcáin a gerincvezetékek 

cseréje, valamint a vízhálózat tolózárainak cseréje esetében várhatóan január végével 

fejeződnek be a munkálatok, de mivel időközben megérkezett a belterületi víziközmű 

épületbővítés építési engedélye is, így a telepen az időjárás függvényében kezdődnek majd el 

a munkálatok. Ezért tájékoztatta úgy a testületet, hogy vélhetően a tavasz végével fog a 

településen befejeződni az ívóvízminőség javító program keretében folyó munkálatok.  

A helyreállítással kapcsolatban sajnálatos módon bizony sokszor nem olyan a kivitelező 

vállalkozó részéről, mint az elvárható lenne. Ennek érdekében a szükséges lépéseket már 

megtették, és a továbbiakban is jelezni fogják, hogy mely helyeken szükséges a további 

helyreállítás. Az biztos, hogy a kivitelezők más módszerrel dolgoznak, mint a 

szennyvízberuházás során már megismert vállalkozók. Minden utcában nincs ugyan 

vezetékcsere, de szinte minden utca érintett a munkálatokban azáltal, hogy egyes utcákban 

csak a tűzcsapok, vagy a tolózárak cseréjére kerül sor. 

A munkaterületek részben a csapadékos időjárásnak köszönhetően is számos esetben meg 

vannak süllyedve, veszélyesek, és bizony a lakosság részéről sincs meg a kellő megértés és 

türelem. Az Akácfa utca lakossága jelezte, hogy nagyon sáros és járhatatlan az utca, voltak is 

kint helyszíni szemlén, de szerencsére olyan veszélyes süllyedés nincs, mint azt jelezték. Az 

biztos, hogy a földutas utcákban a fellazított föld az igen csapadékos évnek köszönhetően sok 

helyen még nincs visszatömörödve teljesen, és ha valaki meggondolatlanul a 

szennyvízvezeték feletti földterületre hajt rá, az biztos, hogy megsüllyed, megcsúszik. Ez 

sajnos ezzel jár, figyelmesen kell hajtani és egymás irányában türelemmel lenni. 

 

Malustyik László: Meglátása szerint talán a legnagyobb gond a csatorna elemeknél a gyűjtő 

aknáknál áll fenn, ott ugyanis a betonozás melletti föld, mint az a Polgármester Úr is 

hangsúlyozta a csapadék miatt több helyen is megsüllyedt.  
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Szeretné felhívni a figyelmet arra, és kéri annak megoldását, hogy az Ady Endre utca végében 

az Univer Coop bolt hátsó bejárójáról főként most – a csapadékos idő miatt – az ott árut 

kirakó teherautók nagy mennyiségben hordják fel az aszfaltra a sarat, mely csúszóssága miatt 

igen balesetveszélyes. 

Érdeklődik továbbá, hogy Pach Pál elfogadta-e az önkormányzat döntését az általa kért 

fenyőfa kivágásával kapcsolatban? 

 

Dr. Muskó Zsolt: Felhívja a figyelmet, hogy a Kállai Éva utcában Hegedűs Albert és Vinek 

Péter előtt lévő közvilágítási lámpaoszlopok annyira el vannak szuvasodva, hogy bármikor 

balesetet idézhetnek elő. 

 

Kispál István: Megköszöni Képviselőtársai észrevételét, és kezdeményezni fogja mind az 

Univer Coop bolt tulajdonosánál, mind a DÉMÁSZ ZRT-nél, hogy a felmerült problémák 

esetében megtalálják a szükséges megoldásokat. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy bár szóban Pach Pál jelezte felé, hogy nem elégedett 

a fenyőfa felnyesésével, de miután tájékoztattam, hogy az általa megadott szakértő szakértői 

véleményében foglaltakat figyelembe vételével került a fenyőfa a kellő magasságig 

felnyesésre, azóta írásban nem nyújtott be fellebbezését.  

A múlt ülésen Benedek János képviselőtársa Csap utcai hiányzó lámpatesttel kapcsolatos 

felvetésére elmondja, hogy személy szerint körbejárta a település utcáit és ismerteti, hogy a 

Hunyadi és Sallai utca között 3 db, Ligetközben 1 db, Tavasz és Gorkij utca találkozásánál 1 

db, Rózsa utcában 1 db, Kossuth utcában 1 db, Április 4. utcában 1 db, Kodály utcában 3 db, 

valamint a Rákóczi utcában 5 db, összességében 16 db lámpatestre lenne szükség. Javasolja, a 

testület bízza meg a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot és kérjen árajánlatot a 

közvilágítást ellátó szolgáltatótól a 16 db lámpatest beszerzésére vonatkozóan, melynek 

függvényében a testület majd meghozhatja a szükséges döntést. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Érdeklődik, hogy a korábbiakban már szóba került gyermek és felnőtt 

étkeztetés különválasztására van-e lehetőség? 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy a közétkezetésről szóló törvény 2015. 

január 1-től történő hatályba lépést a Kormány elhalasztotta, az 2015. szeptember 1-i hatállyal 

fog életbe lépni. Tekintettel arra, hogy településünk esetében a közétkeztetésről szóló 

törvényben foglaltak megfelelően már most januártól próbálják szakaszosan, a korcsoportok 

szerinti szénhidrát mennyiségnek megfelelően összeállítani az ételeket, így úgymond 

okafogyottá vált a gyermek és felnőtt étkeztetés különválasztása. 

_____________ 
 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18.00 órakor berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

Kispál  István               Csiszár Csaba 

   polgármester        jegyző 

 


