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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 25-i nyílt üléséről

100/2015.(VI.25.) ÖK

A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról

11/2015.(VI.26.) ÖK R

Kisszállás Község Önkormányzata
költségvetésének módosításáról

101/2015.(VI.25.) ÖK

Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása

102/2015.(VI.25.) ÖK

Zárt ülés keretében

103/2015.(VI.25.) ÖK

Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.)
önkormányzati tulajdonú 0351/5 hrsz-ú ingatlan vételi
ajánlatáról

104/2015.(VI.25.) ÖK

Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.)
önkormányzati tulajdonú 0428/6 hrsz-ú ingatlan vételi
ajánlatáról

105/2015.(VI.25.) ÖK

Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
pályázat benyújtására

106/2015.(VI.25.) ÖK

LEADER Helyi Akciócsoport tagság módosításáról

107/2015.(VI.25.) ÖK

Kisszállás Önkormányzat Kft részére önkormányzati
támogatás biztosítása

108/2015.(VI.25.) ÖK

Nyári gyermekétkeztetés szolgáltatási szerződésének
jóváhagyása

___________________________

2015.

évi
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 25.
16.00 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,
Molnár László Gábor kapitányságvezető
Nagy János körzeti megbízotti alosztályvezető,
Balotai Sándor körzeti megbízott,
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 kiküldött meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra azzal
a módosítással, hogy
6.) napirendi pontként „Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény
benyújtására”
7.) napirendi pontként „Előterjesztés a LEADER Helyi Akciócsoport tagság módosítására”
8.) napirendi pontként „Kisszállás Önkormányzati Kft önkormányzati támogatás iránti
kérelme”
9.) napirendi pontként „Nyári gyermekétkeztetés biztosítására szolgáltatási szerződés
jóváhagyása”
10.) napirendi pontként „Tájékoztatás a rendkívüli önkormányzati támogatási igény
benyújthatóságáról”
kerüljön felvételre.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Beszámoló a 2014. évi közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár László Gábor kapitányságvezető
2.) Előterjesztés a Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Lengyel Zsolt (Marx u. 14/a) vételi ajánlata az önkormányzati tulajdonú volt vásártér
ingatlanra
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.) önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi
ajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Előterjesztés a LEADER Helyi Akciócsoport tagság módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Kisszállás Önkormányzati Kft önkormányzati támogatás iránti kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Nyári gyermekétkeztetés biztosítására szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
10.)

Tájékoztatás a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújthatóságáról
Előadó: Kispál István polgármester

11.)

Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
___________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a 2014. évi közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár László Gábor kapitányságvezető
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Molnár László Gábor: Elmondja, hogy a 2014. év vonatkozásában a beszámolóból is kitűnik,
hogy Kisszállás településen, hasonlóan, mint országos szinten a bűncselekmények száma
csökkent. Az elmúlt évben mindössze 2 olyan kiemelkedő eset volt a településen, mely testi
sértésből adódott volt, de összességében elmondható, hogy a településen szolgálatot teljesítő
körzeti megbízottak aktivitása miatt más kiemelkedő eset nem fordult elő.
A trafipax is több esetben is jelen volt a településen annak érdekében, hogy a gyorshajtást
minél jobban visszaszorítsák.
A korábbi egyeztetéseknek és az önkormányzatnak kérelmét figyelembe véve sikerült a
településre is egy rendőrségi körzeti megbízotti személygépkocsit beszerezni. Meglátása
szerint a településen rend van, és a rendőrség azon lesz, hogy ennek a jövőbeni fenntartása is
biztosított legyen.
A rendőrség az idei évben kiemelten fogja kezeli és ellenőrizni az ittas vezetésekből adódó
szabálysértéseket, mely megyei szinten is jóval magasabb, mint az ország más megyéiben.
Sajnos a halálos balesetek egyik fő tényezője az ittas vezetés, melynek visszaszorítására
törekednek. Másik ilyen tényező a biztonsági öv, mint passzív biztonsági kellék használatának
hiánya, ennek fontosságára is felhívja a figyelmet.
A gyerekbiztonsági rendszerek, mint gyermekülés használatára is kiemelt figyelmet fognak
fordítani és lesznek olyan ellenőrzések, amikor a kollégái az oktatási intézményeknél a
helyszínen fogják ellenőrizni annak meglétét és használatát. Sajnos a szabályok be nem
tartása szabálysértési bírságot von maga után, és ilyen esetekben nincs lehetőség a
méltányosságra.
Jelenleg egy körzeti megbízott látja el a településen a feladatokat, aki munkáját jól és precízen
látja el, de arra törekszik, hogy a településen lévő mindkét körzeti megbízotti állás hely be
legyen töltve.
Megemlíti még a napjaikban felerősödő illegális migrációt, mellyel kapcsolatban elmondja,
hogy a bevándorlók Kisszállás településen nem jelennek meg, de a déli határ közelsége miatt
Ásotthalom és környékén ezzel napi szinten foglalkozni kell és azokon a helyeken bizony a
lakosság is találkozik a bevándorlókkal. A határrendészeti kirendeltség kezeli a helyzetet, így
ott a közbiztonsággal kapcsolatban probléma nem merült fel. Ez annyiban érintheti a
települést, hogy előfordulhat, hogy az itt szolgálatot teljesítő körzeti megbízottat elvezénylik
egy-egy napra.
Végezetül szeretné megköszönni az önkormányzattal való jó kapcsolatot és együttműködést,
mert munkájukat csak így tudják hatékonyan és maradéktalanul teljesíteni. A továbbiakban is
kéri, hogy a településről bátran jelentsék az észrevételeiket, a problémákat, hogy az
intézkedés mielőbb megtörténhessen, munkájuk eredménnyel záródhasson, a lakosság
békében és nyugalomban élhessen.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Malustyik László: Köszönetét fejezi ki a körzeti megbízott munkájáért, melyet a településen
végez. Érdeklődik továbbá, hogy a biztonsági öv használatának fontossága és egyéb témák,
mint például a drog, az alkohol és még lehetne sorolni a veszélyforrásokat, kapcsolatban nem
lehet-e az általános iskola felső tagozatai számára tájékoztató fórumokat szervezni?
Molnár László Gábor: Elmondja, hogy az iskolai tanév befejezte előtt már volt egy ilyen
fórum itt a helyi iskolában is és a rendőrség jövőbeni tervei között szerepel, hogy
szeptembertől induló új tanévben egy olyan szakképzett kolléga járjon ki havi szinten az
iskolákba, aki a gyermekek részére tart fórumot és nyújt információt.
Urlauberné Horváth Éva: Köszöni a rendőrség mind az elmúlt évi, mind a jelenlegi munkáját.
Megjegyzi azonban, hogy a településen nagyon nagy szükség lenne a másik körzeti
megbízottra is, hiszen mindannyian tudjuk, hogy 1 fő körzeti megbízott teljesítő képessége is
véges, és nem tud mindig a nap 24 órájában rendelkezésre állni.
Megragadja az alkalmat és kéri, hogy az esti órákban is látogasson be az ügyeletes rendőri
szolgálat a településre, mert este 11 óra magasságában igen nagy a forgalom település kül- és
belterületén.
Felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy a korszerű mezőgazdasági vontatók, melyek a
KRESZ szerint lassú járműnek számítanak, így gépjárműadót sem kell fizetni utánuk, olyan
súllyal és sebességgel közlekednek a település bel- és külterületén, hogy az meglátása szerint
balesetveszélyes.
Molnár Gábor László: Köszöni az észrevételeket, melyeket a közlekedési osztályvezetőnek
továbbítani fog, hogy Kisszállás település esetében az esti órákra is szervezzenek ügyeleti
szolgálatokat.
Kispál István: A Képviselő-testület nevében köszöni a rendőrség együttműködését és a
hatékony feladatellátását. Örül, hogy a településen működő Polgárőr Egyesület, a rendőrség
és az önkormányzat között jó kapcsolat alakult ki, és egymás munkáját segítve tudnak
dolgozni.
Külön köszönet a településre kihozott oktatási célt szolgáló rendőrségi kisautók biztosításáért.
Mint ahogy az Alpolgármester Asszony is összefoglalta, valóban nagy szüksége van a
településnek a másik körzeti megbízotti személy alkalmazására is, várjuk az előrelépést ezen a
területen. Ugyancsak szükség van arra, hogy a körzeti megbízott mellett vidéki szolgálatot
teljesítő rendőrök is „látogassák” a települést, és mint jeleztük, erre az est órákban is igen
nagy szükség lenne.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
100/2015.(VI.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A közrend és közbiztonság helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
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Kisszállás község 2014. évi közrend és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolóját.
____________________________

2. Előterjesztés a Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény szerint a
költségvetést minden negyedévben – kivéve az első negyedévet – módosítani kell, és az
előterjesztésben foglaltak szerint az utolsó módosítás óta bekövetkezett pénzügyi változások
átvezetése, valamint a 2014. évi maradvány költségvetésbe történő beillesztése tekintetében
javasolja az ez évi költségvetési rendelet módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
egyhangúlag módosításra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendeletét.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
11/2015.(VI.26.)
önkormányzati rendeletét
a Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervének módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
____________________________

3. Előterjesztés
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a társulási megállapodás módosítása a jogszabályi és a
személyi változások miatt vált szükségessé.
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Javasolja, hogy a testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a társulási
megállapodás módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
101/2015.(VI.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása” tárgyú
előterjesztést és a következő döntést hozza.
A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerint
javasolt Társulási Tanács, Felügyelő Bizottság valamint a
Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás ez irányú módosítása miatt a Társulási
megállapodás 3. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2015. június

____________________________

Kispál István: Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontja lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselőtestület a vagyonával való rendelkezés esetén zárt ülést rendeljen el, ezért a meghívóban a 4.)
napirendként szereplő „Lengyel Zsolt (Marx u. 14/a) vételi ajánlata az önkormányzati
tulajdonú volt vásártér ingatlanra” napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.

____________________________

4. Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.) önkormányzati tulajdonú
ingatlan vételi ajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)

8

Kispál István: Elmondja, hogy Váradi Anikó két ajánlatot nyújtott be az önkormányzathoz,
melyekről az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek dönteni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a testület korábbi álláspontját fenntartva
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú:
- 0351/5 hrsz-ú ingatlan 4/8 tulajdoni részének 250.000 Ft-os vételáron történő
értékesítését,
- a 0428/6 hrsz-ú ingatlan esetében pedig a továbbiakban is tartsa fenn azon szándékát,
hogy az ingatlant nem kívánja értékesíteni.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
103/2015.(VI.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.)
önkormányzati tulajdonú 0351/5 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Váradó Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u.
86.) 0351/5 hrsz-ú 4/8 részben önkormányzati tulajdonú
ingatlanra tett 200.000 Ft-os vételi ajánlatát, melyet nem
fogad el.
A Képviselő-testület 0351/5 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanrész vételárát 250.000 Ft-ban határozza
meg.
A Képviselő-testület – amennyiben Váradi Anikó
elfogadja és önkormányzat pénztárába befizeti 250.000 Ft
vételárát – megbízza a Polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésével.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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104/2015.(VI.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.)
önkormányzati tulajdonú 0428/6 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u.
86.) önkormányzati tulajdonú 0428/6 hrsz-ú ingatlanra
benyújtott vételi ajánlatát.
A Képviselő-testület a továbbiakban is fenntartja az
52/2014.(IV.10.) ÖK határozatában foglaltakat, miszerint
a tulajdonában lévő 0428/6 hrsz-ú ingatlant nem kívánja
sem értékesíteni, sem bérbe adni.
____________________________

5. Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy minden évben meghirdetik a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatási felhívást, melyre a művelődési intézményünk szokott is
pályázni. Az idei pályázati felhívásban viszont nemcsak eszközök beszerzésére, hanem épület
felújítására is lehet pályázni, melynek ismeretében az előterjesztésben szereplő épület
felújítást és eszköz beszerzés tekintetében javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat
benyújtását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
javasolja a pályázat benyújtását.
Csiszár Csaba: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatban megjelölt
1,871 eFt összegű önerőhöz nyertes pályázat esetén az önkormányzat csak 400 eFt-ot kell a
költségvetéséből biztosítania, mivel a Művelődési Ház és Könyvtár intézmény 2015. évi
költségvetésében a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 1,4 millió Ft saját erő
fedezet már betervezésre került.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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105/2015.(VI.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtására
1. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonában és
fenntartásában lévő Kisszállás Község Önkormányzat
Művelődési ház és Könyvtár intézményére „a
közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatásra”
benyújtja pályázatát.
2. A pályázat keretében az intézmény műszaki technikai
eszközállományának fejlesztését, valamint az épület
karbantartását és felújítását kívánja megvalósítani.
3. A beruházás összes költsége 5.613.089 Ft.
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges 33
% önerőt – amely összesen 1.871.030 Ft – a 2015. évi
költségvetéséből biztosítja.
____________________________

6. Előterjesztés a LEADER Helyi Akciócsoport tagság módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy Kisszállás Község Önkormányzata 2008. óta tagja a Kiskunok
Vidékéért Egyesület Leader Helyi Akciócsoportjának. A térség országgyűlési képviselőjének
javaslatára a Kiskunhalasi Járáshoz tartó települések együttesen döntöttek arról, hogy a
Kiskunok Vidékéért Egyesületből kilépnek, s ezzel egyidejűleg a Felső-Bácskai
Vidékfejlesztési Egyesülethez belépnek. A térség települései ugyanis arra az álláspontra
jutottak, hogy a sikeresebb együttműködés reményében célszerűbb, ha a bácsalmási székhelyű
egyesülethez csatlakoznak.
A Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozásnak külön díj nincs, viszont az
éves tagdíj összege 10.000 Ft.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzat
módosítsa a Leader Helyi Akciócsoport tagságát.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy 2008-ban, mikor az önkormányzat
csatlakozott a Kiskunok Vidékéért Egyesülethez és az akciócsoport jogi személyiséggé vált,
akkor az alapító tagoknak működési célú hozzájárulást kellett fizetniük. Kisszállás
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tekintetében ez a hozzájárulás 665.175 Ft volt, de kilépés esetén ennek a hozzájárulásnak az
50 %-át vissza lehet igényelni, melyet az önkormányzat kezdeményezni fog.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
106/2015.(VI.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

LEADER Helyi Akciócsoport tagság módosításáról
1.

2.

3.

4.

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestület úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván a
Kiskunok Vidékéért Egyesület tagja lenni, írásban
jelzi kilépési szándékát az Egyesület felé.
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván FelsőBácska Vidékfejlesztési Egyesülethez, írásban jelzi
belépési szándékát az Egyesület felé.
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja a
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére
befizetendő 10.000,-Ft évi tagdíjat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a tagságmódosításhoz szükséges nyilatkozatokat
megtegye és a szükséges dokumentumokat aláírja.

____________________________

7. Kisszállás Önkormányzati Kft önkormányzati támogatás iránti kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a május 28-i testületi ülésen az Önkormányzati Kft 2014. évi
beszámolójánál már szó esett arról, hogy a konyhán tönkrement főzőüst beszerzéséhez a kft
részére önkormányzati támogatást szükséges biztosítani.
Javasolja, hogy az önkormányzat a kérelemben foglaltaknak megfelelően 600.000 Ft
önkormányzati támogatást biztosítson az önkormányzati kft részére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületek az
önkormányzati kft részére törtnő önkormányzati támogatás biztosítását.
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------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
107/2015.(VI.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzat Kft részére
önkormányzati támogatás biztosítása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület
megtárgyalta és a Kisszállás Önkormányzati Kft részére a
konyhai
főzőüst
megvásárlásához
600.000
Ft
önkormányzati támogatást biztosít a 2015. évi
költségvetése terhére.
____________________________

8. Nyári gyermekétkeztetés biztosítására szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériuma 2015. június
23-án kelt támogatói okirata alapján önkormányzatunk a gyermekszegénység elleni program
keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítására 1.513.600 Ft vissza nem térítendő
alaptámogatásban részesült. Az igényelt támogatást teljes egészében megkaptuk. A
támogatásnak köszönhetően 43 napon keresztül 88 gyermek részesül a nyári szünet ideje alatt
ebédben. Az idei évben a tanyagondnoki szolgálat bevonásával sikerült úgy megszervezni a
nyári gyermekétkeztetést, hogy a külterületen élő gyermekek részére is biztosítva van az ebéd.
Külterületen 26 gyermek, belterületen 62 gyermek kaphat így ebédet.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gyermekek nyári gyermekétkeztetésének biztosítása
érdekében hagyja jóvá az önkormányzati kft-vel kötendő szolgáltatási szerződést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületek az
önkormányzati kft-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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108/2015.(VI.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Nyári gyermekétkeztetés szolgáltatási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a Kisszállás Önkormányzat Kft (6421
Kisszállás,
Felszabadulás
u.
28.)-vel
kötendő
gyermekszegénység elleni program keretében nyári
gyermekétkeztetéshez napi egyszeri meleg étel
biztosítására irányuló szolgáltatási szerződést.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés
aláírásával.
____________________________

9. Tájékoztatás
a
benyújthatóságáról

rendkívüli

önkormányzati

támogatási

igény

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására vonatkozó pályázatot munkatársai egy korábbi döntés alapján
kezdték előkészíteni. Jelenleg az önkormányzatnak nincsenek ki nem fizetett vagy lejárt
esedékességű számlái. Mivel ez feltétele az igénylésnek, ezért arról kell beszámoljon, hogy a
település jelen helyzetben nem tud pályázatot benyújtani.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületek, hogy a
rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújthatóságáról szóló tájékoztatót fogadja el.

---------------Képviselő-testülete határozat-hozatal nélkül tudomásul vette a rendkívüli önkormányzati
támogatási igény benyújtásáról szóló tájékoztatót.
____________________________

14

10. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
-

A szennyvíztisztító telep folyamatosan épül, az a terv szerint halad. Egy probléma
azonban a közelmúltban felmerült, melyről már a múlt ülésen is tájékozatta a
testületet, hogy telep előtti térbeton olyan minőségben készült el, hogy azt az
önkormányzat nem tudja átvenni, erről a műszaki ellenőrrel is már egyeztettek. Ennek
rendezése ügyében kooperációs megbeszélésre került sor, ahol az önkormányzat
érdekeit képviselő mérnök utasította a kivitelezőt FIDIC sárga könyv szerinti szakmai
munka elvégzésére.
Elmondja továbbá, hogy a szennyvízhálózatra eddig 376 ingatlan kötött rá a
próbaüzem alatt, és most azon dolgoznak, hogy a Fundamenta szerződéseknél fennálló
engedményezést részlegesen felmondják. Ugyanis van egy olyan vállalkozó, aki azon
magánszemélyek esetében, akiknek még nem járt le a Fundamenta szerződése, de
szeretné a rákötést mielőbb igénybe venni, akkor azon személyek esetében az
engedményezés a munkálatokat elvégző kivitelező felé kerülne átengedésre.
A szennyvízberuházás pályázatának tartaléka terhére jelenleg folyamatban van az
szennyvíztelepi gépek eszközbeszerzése, de várhatóan marad még arra is forrás, hogy
a szennyvíztelepre egy kamerarendszer kerüljön beszerzésre és kiépítésre.

-

A gondozási központ felújítására benyújtott önkormányzati pályázat forrás hiányában
elutasításra került. A megyéből 1 település, országosan összesen 26 pályázat részesült
támogatásban, akik mind ideiglenes szakhatósági engedéllyel rendelkeznek csak.

-

Köztisztviselői nap alkalmából június 19-én Szabadszálláson rendeztek egy megyei
találkozót és sportversenyt, ahol a Polgármesteri Hivatal csapata a horgászverseny
tekintetében 1. helyezést ért el. Kiss Tibor kollegánk pedig a legnagyobban kifogott
halat tudhatta magáénak.

-

Augusztus 29-én Kiskunhalas-Szabadka között kerül megrendezésre egy kerékpár
túra, amelyre a környező településekről várják a résztvevőket. Ezzel kapcsolatban
megkeresték településünket, hogy a visszafelé vezető úton szeretnének Kisszálláson
egy pihenőt beiktatni, és hogy vállaljuk-e résztvevők fogadását és frissítővel való
kínálását.
____________________________

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

Kmf.
Kispál István
polgármester

Csiszár Csaba
jegyző

