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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12. du.  

17.00 órai kezdettel tartott 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, 

Varga Nándorné óvodavezető, 

Horváth Magdolna 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.     -------- 
 

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.) A Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervét megalapozó önkormányzati 

rendeletek és határozatok elfogadása 

a. Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

  Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. Ügyrendi Bizottság elnöke 

b. Kopjafa állítással kapcsolatos költségek 2015. évi költségvetésből történő  

finanszírozásának megtárgyalása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervének meghatározása, az erről szóló 

rendelet elfogadása, valamint az önkormányzat 2015-2018. évi középtávú tervének 

elfogadása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

3.) Óvodatető teljes felújítási munkálataira vonatkozó tervezői szerződés jóváhagyása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Javaslat a Százszorszépföld Egyesület alapításának csatlakozásához 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

5.) Napraforgó Óvoda dolgozói 2015. évi továbbképzési programjának elfogadása 

Előadó: Varga Nándorné intézményvezető 

 

6.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 

Előadó: Kispál István polgármester 
 

___________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. A Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervét megalapozó 

önkormányzati rendeletek és határozatok elfogadása 
 

a) Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 
 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. Ügyrendi Bizottság elnöke 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatásul elmondja, hogy minden évben a költségvetési rendelet 

tárgyalásakor a testület felül szokta vizsgálni a képviselők tiszteletdíjáról szóló 

önkormányzati rendeletet, melyre most is sor került és bizottság egyhangú állásfoglalása 

alapján nem javasolja a Képviselő-testületnek a 3/2014.(II.7.) települési önkormányzati 

képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság és Humánpolitikai Bizottság mai napon tartott együttes ülésén megtárgyalta és az 

Ügyrendi Bizottság álláspontjával megegyezően nem javasolja a képviselői tiszteletdíjakról 

szóló rendelet módosítását. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül tudomásul vette a Bizottságok javaslatát. 

 

__________________________ 

 

 

b) Kopjafa állítással kapcsolatos költségek 2015. évi költségvetésből 

történő finanszírozásának megtárgyalása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az előterjesztést mindkét bizottság részletesen megtárgyalta, és 

fenntartva véleményét a továbbiakban is azt javasolja a Képviselő-testületen, hogy a 

településen az emlékhely kerüljön kialakításra és a rendezvény megvalósításra.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság és Humánpolitikai Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és 1 ellenszavazattal, 1 
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tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a településen az emlék hely kialakítását és a 

kopjafa felállítását. 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

17/2015.(II.12.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

„Akik a hazáért haltak” emlékére kopjafa állítás  

és emlékhely kialakítása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

2015. évi költségvetéséből biztosítsa „Akik a hazáért 

haltak” emlékére kopjafa állítással és emlékhely 

kialakításával járó kiadásokat. 

 

__________________________ 

 

 

2. Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervének meghatározása, az 

erről szóló rendelet elfogadása 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló 

előterjesztést az összevont bizottsági ülésen az önkormányzati intézmények vezetőivel 

együttesen minden bizottság részletesen megtárgyalta.  

Tekintettel arra, hogy az óvodai intézmények felújítására irányuló pályázati kiírás jelen 

információink szerint a közeljövőben megjelenik, ezért javasolja, hogy a 3.) napirendi pont 

kapcsán beterjesztésre kerülő óvoda teljes körű felújítására irányuló tervezői szerződés 

jóváhagyásához a rendelet tervezetben foglaltak kerüljenek módosításra.  

Javasolja, hogy az önkormányzat az írásos előterjesztésben szereplő 2015. évi költségvetési 

tervéről szóló rendelet-tervezetét a szociális kiadásokból 2 millió Ft átcsoportosításának 

módosításával fogadja el. 

Elmondja továbbá, hogy a költségvetéshez kapcsolódóan az önkormányzatnak minden évben 

külön határozatban kell elfogadnia a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan a 

saját bevételeiből, valamint a stabilitási törvényben szabályázott adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, ezért az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság és Humánpolitikai Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és egyhangúlag, a 
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módosítási javaslattal kiegészítve elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 

önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló rendelet tervezetét, valamint az 

önkormányzat középtávú tervét. 

 

Rozsnyai Attila: Érdeklődik, hogy az óvodai tervek elkészítésére átcsoportosított kiadást 

máshonnan nem lehetne előteremteni?  

 

Kispál István: Hitelt arra célszerű felvenni, ami úgymond ki is termeli a megtérülést, mint 

például az önkormányzati intézmények esetében a napelemes beruházás. Az óvoda esetében a 

megtérülést majd az intézmény felújítására nyert pályázattal lehet esetlegesen megtérültnek 

tekintetni. 

 

Csiszár Csaba: Megjegyzi, hogy a korábbi időszakban az önkormányzat a konyha felújítási 

terveit is elkészítette, hogy pályázati lehetőség esetén a tervek rendelkezésre álljanak, azok 

hiánya ne okozza a pályázat benyújtásának meghiúsulását. 

A BM önerőbe az intézményi finanszírozás benne volt, az idei évben nem tudni, hogy az 

hogyan fog még alakulni. 

 

Urlauberné Horváth Éva: Az az igazság, hogy számos önkormányzati intézmény felújítására 

lehet pályázni, például a sportcsarnok épületére is, de az sem egy megtérülő beruházás. A 

lakossági igény meg van a sportolási lehetőségre, de sajnos a jelenlegi épület a téli időszakban 

a fűtése miatt nem keresett, nyári időszakban pedig a szabadtéri sportlétesítményeket 

részesítik előnybe. 

 

Kispál István: Azt azért meg kell jegyezni, hogy a település biztosítja a lakosság részére a 

sportolási lehetőséget, csak a felelősséggel van baj az állagmegóvás tekintetében.  

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a piaccsarnok a megépítését követően már régen 

kitermelte az önkormányzati ráfordítás összegét. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a 

 

 

2/2015.(II.17.)  

önkormányzati rendeletét  

 

a Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről,  

mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 
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18/2015.(II.12.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás Község Önkormányzata 2015-2018. évi középtávú terve 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a 

Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

összegét az alábbiak szerint határozza meg a 2015-2018. 

évekre:  

    

ezer Ft-ban 

 

Bevételek 2015 2016 2017 2018 

Helyi adók 44.200 44.000 44.000 44.000 

Önkormányzati vagyon és vagyon értékű 

jogok értékesítése, hasznosítása 
    

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 72 72 72 72 

Tárgyi eszköz, immateriális javak, 

részvény, részesedés értékesítése, 

privatizációból származó bevétel 

59    

Bírság, pótlék és díjbevétel 550 550 550 550 

Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 
    

Összesen: 44.881 44.622 44.622 44.622 

 

 

ezer Ft-ban 

 

Kiadások 2015 2016 2017 2018 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 

kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír 

    

Váltó     

Pénzügyi lízing     

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés 

    

Legalább 365 nap időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés 

    

Kezességvállalásból eredő kötelezettség     

Összesen: 0 0 0 0 

 

 

__________________________ 
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3. Óvodatető teljes felújítási munkálataira vonatkozó tervezői szerződés 

jóváhagyása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, miután az előző napirendi pont kapcsán a testület 

elfogadta, hogy a 2015. évi költségvetési tervében biztosítja az óvoda épület felújítás komplex 

építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészíttetését, ezért javasolja, hogy az 

előterjesztésben foglaltak szerint a tervezői szerződés is kerüljön elfogadásra. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság és Humánpolitikai Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az óvoda felújítás komplex építési 

engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére irányuló tervezői szerződést. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

19/2015.(II.12.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Óvoda épület felújítás komplex építési engedélyezési 

tervdokumentációja tervezői szerződésének jóváhagyása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

jóváhagyja az óvoda felújítás komplex építési 

engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére 

irányuló 1.520.000 Ft + Áfa összegben a Babud Építőipari 

Bt (6400 Kiskunhalas, Fácán u. 8.) tervezői szerződést. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármester a tervezői 

szerződés aláírásával. 

__________________________ 

 

4. Javaslat a Százszorszépföld Egyesület alapításának csatlakozásához 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a testületi a múlt ülésén már szóban kinyilvánította, hogy az 

önkormányzat a térségben létrehozandó Százszorszépföld Egyesület alapító tagjaként 

csatlakozni kíván az egyesülethez. Az egyesület tagjai között nemcsak az önkormányzatok, 
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hanem civil szervezetek, magánszemély és vállalkozások egyaránt részt lehetnek. A gesztor 

szerepét vélhetően Kiskunhalas város fogja betölteni, de kérik, hogy az önkormányzatok 

tegyenek javaslatot mind az 5 fős elnökségre, mind pedig a 3 fős felügyelő bizottsági 

tisztségek betöltésére. Javasolja, hogy az önkormányzat éljen a lehetőséggel és javasoljon a 

településről tagokat a tisztségek betöltésére. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Rozsnyai Attila: Információi szerint első körben az önkormányzatok csatlakozását kérik, de 

amint lesz lehetőség, akkor ő, mint vállalkozó, valamint további két ismerőse már jelezte, 

hogy szintén belépnének az egyesület tagjai közé. Ezen felül javaslom Kispál István 

polgármester Úr töltsön be valamilyen tisztséget ezáltal még közvetlenebbül képviselheti 

településünket. 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja településünkről delegálni Kispál István polgármester Urat, 

amennyiben elfoglaltságai mellett nem tudja vállalni, akkor Mélykút polgármesterét Kovács 

Tamás Urat.  Ezen felül Urlauberné Horváth Éva alpolgármester Asszonyt és Rozsnyai Attila 

képviselő Urat. 

 

Kispál István: Meglátása szerint az önkormányzatnak meg kell ragadnia az alkalmat és már az 

elején, mint alapító tagként csatlakoznia kell az egyesülethez. A térségben 24 település 

fejlesztését, lakosainak foglalkoztatását, a helyben termelt termékek marketingjét, 

értékesítését tudnák ezáltal helyben megteremteni. Az itt élők szemléletváltását kell mielőbb 

elérni, mert csak így lehet fejlődni, fennmaradni. 

Javasolja, hogy az önkormányzat az előterjesztésben foglalt alapszabály tervezetet fogadja el, 

csatlakozzon az egyesülethez, és biztosítsa a 2015. évi költségvetéséből az évi 100.000 Ft 

tagdíjat. 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

20/2015.(II.12.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Százszorszépföld Egyesület alapításához csatlakozás 

 

1. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy alapító tagként 

csatlakozik a Százszorszépföld Egyesülethez. 

 

2. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megismerte az előterjesztés 

mellékletében szereplő Százszorszépföld 

Egyesület alapszabályát, és annak 

rendelkezéseit magára nézve kötelezően 

elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az 

alapszabály, illetve a megalakuláshoz szükséges 
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dokumentumok aláírására. 

 

3. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

amennyiben a Kisszállás Község 

Önkormányzatát az egyesület tagjai vezető 

tisztségviselőnek választják, úgy a vezető 

tisztségviselői feladatokat a Kisszállás Község 

Önkormányzata nevében ellássa. 

  

4. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő–

testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

Önkormányzatot terhelő tagdíj pénzügyi 

fedezetének biztosításáról a 2015. évi 

költségvetésben gondoskodjon. 

__________________________ 

 

 

5. Napraforgó Óvoda dolgozói 2015. évi beiskolázási tervének elfogadása 
 

Előadó: Varga Nándorné intézményvezető 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Varga Nándorné: Kiegészítésként elmondja, hogy az intézmény IPR programja által 

biztosított továbbképzési lehetőségek figyelembe vételével csak a legszükségesebb 

konferenciák beiskolázása került a 2015. évre betervezésre. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az óvoda 2015. évi beiskolázási tervét. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

21/2015.(II.12.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Napraforgó Óvoda 2015. évi beiskolázási terve 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a 

Napraforgó Óvoda 2015. évi beiskolázási tervét évi két 

alkalommal vezetői szakmai konferencián való 

részvétellel elfogadja. 
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__________________________ 

 

 

6. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy  

 

- A Magyar Természetjáró Szövetség az Országos Kékkör nyomvonalának fejlesztése 

projekt keretében megkezdte a természetjárás komplex fejlesztését. A projekt 

keretében felmérésre kerültek a gyalogos és kerékpáros túra útvonalak, valamint a 

hozzájuk kapcsolódó regionális és tematikus utak is. A projekt részeként a Kékkör 

útvonal mentén több mint 500 db információs és közel 2000 db irányító tábla kerül 

elhelyezésre. Kisszállás település esetében az önkormányzat illetékességi területén is 

kerül egy ilyen információs tábla kihelyezésre, melyhez a szövetség a soron kívüli 

engedélyezését kéri az önkormányzattól. A Magyar Természetjárók Szövetsége 

jóvoltából az Országos Kékkör túraútvonal-program keretében a Felszabadulás u. 

buszforduló, park felőli oldalon a sövény és a műút között, a nyomoskút csonkjánál 

orientációs illetve információs táblák kerülnek elhelyezésre. 

 

 

- A közterület elnevezésével kapcsolatban elmondja, hogy a február 24-i soros testületi 

ülésen napirendre tűzik az átnevezendő utcákról szóló előterjesztést, ezért felkéri 

képviselőtársait, hogy e napirend kapcsán mindenki gyűjtse össze a hozzá beérkező 

javaslatokat. 

 

 

- Az önkormányzati intézmények szennyvízkivezetésének részleges kivitelezési 

munkáira Darányi Zsolt egyéni vállalkozó szerződését a testület a 16/2015.(II.3.) ÖK 

számú határozatával hagyta jóvá azzal, hogy készüljön kivitelező felmérés az egyes 

önkormányzati ingatlanoknál, hogy megközelítőleg hány méter csatornát kell kiépíteni 

a rákötéshez. A felmérés elkészült, melyet az ülés elején kiosztott előterjesztés 

részletesen is ismertet. Tekintettel arra, hogy a felmérés a szerződés mellékletét kell, 

hogy képezze, ezért javasolja, hogy a testület fogadja el az önkormányzati 

intézmények felméréséről készült költségkalkulációt. 

Megjegyzi továbbá, hogy a testület a kivitelező kiválasztásával jó döntést hozott, 

melyet alátámaszt, hogy a részletes felmérést követően Darányi Zsolt által adott 

árajánlat figyelembe vételével messzemenően kedvezőbb kiadást jelent az 

önkormányzatnak az intézményeinél szennyvízrákötése, mint az előzőekben már 

tárgyalt másik vállalkozó ajánlata lett volna. 

Megemlíti, hogy az önkormányzati társasház „Bagolyvár” esetében is – bár statikai 

állapota miatt évek óta lakatlan – gondoskodni kell a szennyvízkivezetés 

biztosításáról.  

 

------------- 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

22/2015.(II.12.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Önkormányzati intézmények szennyvízkivezetésének  

részleges kivitelezési munkáinak költségtervezetének jóváhagyása  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja az önkormányzati ingatlanok szennyvíz-

kivezetésének kivitelezési munkáinak intézményenkénti 

részletes költségtervezetét.  

A részletes költségtervezet a 16/2015.(II.03.) ÖK számú 

határozattal elfogadott Darányi Zsolt (6400 Kiskunhalas, 

Kiffer u. 2. Fsz. 2.) egyéni vállalkozóval jóváhagyott 

önkormányzati ingatlanok szennyvízkivezetésének 

kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés 1. 

mellékletét képezi. 

_____________ 
 

 

 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kispál  István               Csiszár Csaba 

   polgármester        jegyző 

 

 


