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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 27.
16.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Csíszár Csaba jegyző
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,
Dr. Muskó Zsolt és Rozsnyai Attila képviselők,
Varga Nándorné óvodavezető,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradt: Malustyik László 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 kiküldött meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra azzal
a módosítással, hogy a
kerüljön törlésre a
8.) „néhai Gubicsák István (volt Kisszállás, II. körzet 31.) tűzifa vásárlás hátralék
törlésének méltányossági kérelméről”
című napirend, tekintettel arra, hogy az önkormányzat vagyonrendelete szerint – átruházott
hatáskörben – a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság jogosult
abban dönteni, továbbá
-

- kerüljenek felvételre a
3.) napirendi pontként „Napraforgó Óvoda 20105/2016. tanévben induló csoportszámának
meghatározása”
4.) napirendi pontként „Napraforgó Óvoda üres óvodapedagógus álláshely betöltésének
engedélyezése”,
5.) napirendi pontként „Napraforgó Óvoda épület felújítás tervezői szerződésének
módosítása”,
14.) napirendi pontként „Tanyagondnoki gépkocsi beszerzés adásvételi szerződésének
jóváhagyása” valamint
15.) napirendi pontként „Gyermekorvosi alapellátási tevékenység feladat-ellátási
szerződésének jóváhagyása”
című napirendek.
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-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Greennovate Kft. tájékoztatója a közvilágítás korszerűsítéséről
Előadó: Endrész Zoltán értékesítési vezető
2.) Napraforgó Óvoda 2015/2016. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
3.) Napraforgó Óvoda 20105/2016. tanévben induló csoportszámának meghatározása
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
4.) Napraforgó Óvoda üres óvodapedagógus álláshely betöltésének engedélyezése
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
5.) Napraforgó Óvoda épület felújítás tervezői szerződésének módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Zsoldos Ildikó Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízásának
lemondása
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Fogorvosi álláspályázat kiírása
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Javaslat a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
9.) Előterjesztés a Kiskunok Vidékéért Egyesület indulóvagyon hozzájárulásának
visszaigényléséről
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
Berta István (Kisszállás, V. körzet 64.) a kisszállási 066/1 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatos NAK állásfoglalással szemben benyújtott kifogása
Előadó: Kispál István polgármester
11.)
Árajánlat kérése „kompakt méretű multifunkcionális erőgép” (kistraktor)
beszerzésére
Előadó: Kispál István polgármester
12.)
Javaslat Dr. Géczi József közbeszerzési szaktanácsadó közbeszerzési
tanácsadói árajánlatának elfogadására
Előadó: Kispál István polgármester
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13.)

Javaslat külterületi utak javítására vonatkozó ajánlatok megvitatására
Előadó: Kispál István polgármester

14.)

Tanyagondnoki gépkocsi beszerzés adásvételi szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

15.)
Gyermekorvosi alapellátási tevékenység
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

feladat-ellátási

16.)

Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

17.)

Képviselői kérdések, bejelentések
___________________________

szerződésének

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Greennovate Kft tájékoztatója a közvilágítás korszerűsítéséről
Előadó: Endrész Zoltán értékesítési vezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tisztelettel köszönti a Greennovate Kft. képviseletében megjelent Endrész
Zoltán értékesítési és marketing vezetőt, átadja neki a szót, hogy a Fulled Intelligens
közvilágítási rendszerekről szóló prezentációt és a szóbeli tájékoztatást ismertesse a
Képviselő-testületnek.
Endrész Zoltán: Tisztelettel köszöni a lehetőséget, hogy személyesen ismertetheti a
Képviselő-testülettel a cégük által kifejlesztett, immár 4. éve tesztelés alatt álló és azóta is
helytálló – mely, mint nevében is szerepel egy – intelligens közvilágítási rendszert.
A cégük a világ legjobb led lámpáját fejlesztette ki, egy saját terméket állított elő, melyet saját
maguk kívánnak értékesíteni, ezzel kikerülve a kereskedelmi hálót, és a termék értékesítési
árának megemelését.
Mondhatni, a cég által előállított és kifejlesztett termék úgymond egy „csodalámpa”, amely
nemcsak világít, hanem olyan intelligens eszköz, mely különféle speciális vezérléssel ellátva
több funkció betöltésére is használható. Elmondja, hogy a nappali fény ereje 4000 Kelvin
nagyságú, melyet ez a lámpa mindössze 44 W-tal állítja elő, mely a jelenlegi közvilágítás
költségeinek ráfordításához viszonyítva mindössze 20 %-ot tesz ki. A lámpa 16 féle lencsével
van felszerelve, melynek köszönhetően egy energiatakarékos megoldással, irányított és
költségtakarékos megvilágítást tud biztosítani. A garanciája 100.000 órára, azaz 20 évre terjed
ki. Mint már említette, nemcsak világítás céljára használható, hanem egy speciális vezérléssel
van ellátva, így információt, adatot is tud nyújtani és szolgáltatni. Ez tulajdonképpen egy
folyamatosan fejleszthető okos hálózat, mely felszerelhető pl: wifi-vel, információs
oszlopként is működtethető, áramvételezési lehetőséget tud nyújtani (pl. díszkivilágítás
céljából), térfigyelésre alkalmas, segélyhívó rendszerként működtethető (beleset-megelőzés
biztosító), SMS-el vezényelhető, IP kihangosításra szolgáló (pl. rendezvények idejére), vagy
Smart City okos mérők leolvasására is alkalmas. Röviden megfogalmazva, ez a jövő!
(Prezentáció ismertetése, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s:
Rozsnyai Attila: Legfontosabb kérdés, hogy ez az önkormányzatnak mibe fog kerülni, és
hogy mennyi idő alatt fog megtérülni a beruházás?
Endrész Zoltán: Valóban ez a legfontosabb kérdés, és a válasz, hogy az önkormányzatnak ez
ingyenes. Ingyenes azért, mert a cég a maga által tervezett és kifejlesztett eszközt saját
gyárában legyártja és saját maga értékesíti, ezáltal lehetővé válik a lámpa megfizethetősége és
így a rövid időn belüli megtérülése is biztosított.
Cégük azt a célt tűzte ki maga elé, hogy elsősorban a magyar településeken és főként a
kistelepüléseken, falvakban szeretne a lámpák beüzemelésével egy olyan energiatakarékos
beruházást megvalósítatni, amely a magyar vidéki kistelepülések, hátrányos helyzetű térségek
megélhetését és fejlődését szolgálja, segíti elő. Éppen ezért a Raiffeisen Bank által támogatott
ESCO (energia fejlesztést eredményező beruházások) hitel biztosításával 2,2 %-os kamattal
lehetővé válik az önkormányzatoknak a beruházás megvalósítása és a településen végzett
előzetes felmérések alapján közel 12 év a megtérülése.
Ennek kivitelezése érdekében elsőként egy önkormányzati tulajdonú kft. létrehozását kell
megvalósítani, melyre megfelelő az is, ha a környező települések együttműködnek, ahol már
van egy ilyen kft. Létre kell hozni egy önkormányzati tulajdonú napelemes parkot, mely saját
maga biztosítja a lámpák megvilágításához szükséges energiát, ezzel kiküszöbölhető, hogy az
önkormányzat villamos energia díjat fizessen a településen áramszolgáltatást biztosító, jelen
esetben a DÉMÁSZ Zrt-nek. A beruházást az állam is támogatja azáltal, hogy az éves
közvilágítás fenntartására biztosított állami támogatás – a saját energia előállítása után – az
önkormányzatnál már bevételként jelentkezik.
Kispál István: Érdeklődik, hogy az önkormányzat által felvett hitelnek milyen fedezetet kell
biztosítani?
Endrész Zoltán: Amennyiben a létrehozott önkormányzati kft. 99 %-ban önkormányzati
tulajdonban áll, akkor nem kell fedezet a hitelhez.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy nagyon szép és meggyőző a termékről tartott előadás,
de éppen a múlt héten jelent meg a Magyar Közlönyben egy kormányrendeletben, hogy a
közeljövőben kerül bevezetésre, miszerint a Kormány fogja előírni, mely intézményeknek kell
kötelezően villamos áramot vásárolni. Éppen ezért nem biztos abban, hogy a jelenleg éves
szinten egy-egy településnek biztosított közvilágítás fenntartására nyújtott állami támogatás a
jövőben nem fog-e megszüntetésre kerülni, főleg akkor, ha az állam látja, hogy az
önkormányzat saját maga állítja elő a napelem parkjából a villamos energiát, és úgymond nem
kerül neki költségbe a közvilágítás fenntartása, hiába kötelezően előírt önkormányzati
feladatról van is szó.
Urlauberné Horváth Éva: Mi a helyzet a téli időszakban, amikor a napsütéses órák száma
kevesebb. Akkor is biztosított lesz a napelemes park által megtermelt energia a világításhoz?
A közvilágítás biztosításához a lámpaoszlopok a DÉMÁSZ Zrt tulajdonában vannak, és
ugyebár arra kerülnének az újfajta lámpatestek is felszerelésre, akkor az önkormányzatnak
költségként fog jelentkezi a DÉMÁSZ Zrt részéről az oszlopok bérleti díjára kiszámlázott
kiadás. Milyen költséggel fog járni a napelem park karbantartás?
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Endrész Zoltán: A napelem park kiépítése úgy történik, hogy a jelenlegi villamos energia
fogyasztást figyelembe véve cégük kiszámítja a település közvilágításához szükséges energia
felhasználásának mértékét, és annak függvényében kerülnek a napelem panelek kiépítésre.
Tehát a téli és a nyári időszak együttes beszámításával történik a kalkuláció, és a tényadatok
figyelembe vételével + 20 %-os ráhagyással kerül kiépítésre a napelemes park. Ezáltal
biztosított, hogy a településen akár borús az időjárás, akár nem, akár tél van, akár nyár, a
közvilágítás mindig a kellő fényerővel rendelkezzen.
A DÉMÁSZ Zrt jelenleg is csak az áramdíjat és a karbantartási díjat számlázza ki az
önkormányzatnak, és miután az önkormányzat a jelenleg is saját tulajdonát képező lámpákat
lecseréli az új lámpákra és a napelem park üzemeltetésével saját maga biztosítja hozzá az
áramot, így a DÉMÁSZ Zrt onnantól fogva már semminemű kiadást nem tud az
önkormányzatnak felszámolni. A DÉMÁSZ Zrt egyetlen dologba szólhat bele, hogy az
oszlopokra csakis szakember mehet fel és szerelheti fel a lámpákat.
A napelem park karbantartása költséget nem okoz, csupán kiépítéskor, hiszen a modern
űrtechnológiával gyártott napelem panelek nem hibásodnak meg. Amennyiben a napelem
park egy ingatlanon a föld felszínére kerülne kiépítésre, akkor azt természetesen kerítéssel
kell ellátni és az meg kell figyelni, vagy őriztetni, de amennyiben ez egy önkormányzati
tulajdonú épület tetejére kerül felszerelésre, akkor annak őrzési költségével már nem is kell
számolni, és így a rongálások is elkerülhetők.
Kispál István: Érdeklődik, hogy a napelem park kivitelezését is a cégük végzi-e el, továbbá,
hogy az előkészítő és felmérő munkálatok biztosítása és elvégzése meddig díjtalan?
Endrész Zoltán: Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy szeretné a településen ezt a
beruházás végrehajtani, akkor mindennemű előkészítő munkálat díjtalan, a napelem park
kiépítését pedig természetesen a cégük biztosítja.
Szeretné leszögezni, örül, hogy lehetősége nyílt a településnek ezt a fajta energia
megtakarítást eredményező beruházást bemutatni. Nem várja azt az önkormányzattól, hogy
most ebben a pillanatban döntsön arról, hogy akarja vagy nem akarja a beruházást
megvalósítani. Ez egy lehetőség, azt kéri az önkormányzattól, hogy gondolja át, és
amennyiben mégis úgy dönt, hogy szeretne belevágni, akkor jelezze a cég felé. Annyit még el
kíván mondani, hogy a cég elsősorban, mint már a bevezetőbben is elmondta, a
kistelepüléseknek kívánja ezt a lehetőséget biztosítani, és éppen ezért a közeljövőben egy
fórumot is fognak szervezni, ahová számos más önkormányzatok képviselőit is meghívják,
hogy együttesen beszélhessék meg a beruházás kapcsán felmerült kérdéseiket. Megjegyzi,
hogy a jelenlegi igények szerint amennyiben az önkormányzat elhatározza, hogy a beruházást
meg kívánja valósítani, akkor arra leghamarabb csak 2016. tavaszán nyílna lehetőség, mivel a
már beérkezett igények, valamint a lámpatestek gyártása azt előbb nem teszi lehetővé.
Végezetül megköszöni a lehetőséget, hogy a terméküket bemutathatta.

------------------A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül tudomásul vette a Fulled Intelligens
közvilágítási rendszerekről szóló tájékoztatót.
___________________________
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2.) Napraforgó Óvoda 2015/2016. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Varga Nándorné: Kiegészítésként elmondja, hogy a munkaterv az új hatályos
jogszabályoknak, mint a köznevelési törvény módosításának és az EMMI rendeletben
foglaltaknak megfelelően került összeállításra, mellyel nagyon sokat dolgozott.
A munkatervet elsőként a Képviselő-testületnek terjesztette elő, amit a nevelő testület a jövő
hét elején fogja megtárgyalni és csak azt követően kerül – még szeptemberben – a szülői
munkaközösség általi jóváhagyásra.
A munkaterv részét képezi továbbá az óvodavezetői program időarányos része, melynek
kiegészítésével, valamint a nevelő-testület és a szülői munkaközösség jóváhagyását követően
egységes szerkezetben az önkormányzat részére ismételten meg fog küldeni.
Örömmel tájékoztatja a testületet, hogy a településen a gyermeklétszám jól alakul, sok
gyermeket írattak be az óvodába, és több gyermek fogja az óvodai ellátást igénybe venni,
mint amit előzetesen terveztek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az óvoda 2015/2016. évi munkatervét
a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Elmondja továbbá, hogy egy igen precíz, jól áttekinthető és az óvoda minden részletére
kiterjedő munkaterv került előterjesztésre, melyért elismerését fejezi ki.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
139/2015.(VIII.27.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Napraforgó Óvoda 2015/2016. munkatervének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a
Napraforgó Óvoda 2015/2016. évi óvodavezetői
munkatervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
___________________________

3.) Napraforgó Óvoda
meghatározása

20105/2016.

tanévben

Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

induló

csoportszámának
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Varga Nándorné: Elmondja, hogy a köznevelésről szóló törvény szerint az intézményt
fenntartó, jelen esetben az önkormányzat feladata adott nevelési évre vonatkozóan az általa
fenntartott óvoda csoportszámának meghatározása. Mint már az előző napirend kapcsán is
utalt rá, a gyermeklétszám indokolttá teszi a továbbiakban is a 3 csoport működtetését, ezért
tisztelettel kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az óvoda csoportszámát a következő
tanévre vonatkozóan is 3 csoportban határozza meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a Napraforgó Óvoda 2015/2016. nevelési
évére vonatkozóan a 3 csoport működtetését.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
140/2015.(VIII.27.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Napraforgó Óvoda 2015/2016. nevelési évére
csoportszám meghatározás
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a
Napraforgó Óvoda csoportszámát a 2015/2016. nevelési
évben 3 csoportban határozza meg.
___________________________

4.) Napraforgó Óvoda
engedélyezése

üres

óvodapedagógus

álláshely

betöltésének

Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Varga Nándorné: Elmondja, mint már az előterjesztésben is ismertette, augusztus 31-ével egy
fő főállású óvónő nyugdíjba vonul, és mivel a három csoport a most kezdődő nevelési évben
is működni fog, ezért mindenképpen szükséges egy főállású óvónő alkalmazása.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és indokoltnak tartja, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze
a Napraforgó Óvoda üres óvodapedagógus álláshelyének betöltését.
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Elmondja továbbá, véleménye szerint az őszi normatív állami támogatás felmérést követően
kerüljön felülvizsgálatra, hogy a vezetői órakiesés miatti 0,94 fő álláshely betöltése milyen
költségvonzattal járna az önkormányzatnak.
Benedek János: Támogatja és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Napraforgó Óvodában
a szeptemberben induló nevelési évre vonatkozóan 32 órában 1 fő óvodapedagógus kerüljön
foglalkoztatásra.
Varga Nándorné: Kiegészítésként elmondja, hogy az előzetes egyeztetéseknek megfelelően az
üres álláshelyre, mint intézményvezető a pályázatot meghirdette, melyre 8 pályázat érkezett.
Minden egyes pályázót személyesen is meghallgatott és próbaidő kikötésével fogja a
kinevezést megadni. Ezúton köszöni meg a Képviselő-testületnek, hogy az intézmény mindig
megkapta azt a segítséget, amelyet a működéséhez kért, és mindig tudtak közfoglalkoztatott
személyt alkalmazni az intézményben a kisegítő munkálatok elvégzésére.
Elmondja továbbá, hogy a 2,5 évet betöltő gyermekek óvodai neveléséhez az intézményben
rendelkezik egy fő bölcsődei gondozói végzettséggel is.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
141/2015.(VIII.27.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Napraforgó Óvoda üres óvodapedagógus álláshelyének betöltéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
és
a
Napraforgó
Óvoda
üres
óvodapedagógus álláshelyének betöltését 1 fő tekintetében
engedélyezi.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az
önkormányzat 2015. évi költségvetésében keresse meg a
kiadás forrását.
___________________________

5.) Napraforgó Óvoda épület felújítás tervezői szerződésének módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testület a 19/2015.(II.12.) ÖK határozatában fogadta el a
Napraforgó Óvoda épület felújítás komplex építési engedélyezési tervdokumentációja
tervezői szerződésének jóváhagyását. A tervdokumentáció elkészítését a Babud Építőipari Bt.
vállalta el. A tervezés során azonban fény derült arra, hogy az intézmény jelenlegi állapotában
a beázások kiküszöbölését csak egy módon lehet elkerülni, amennyiben az ingatlan esetében
egy épület bővítéssel járó teljes tetőcsere történne. A tervező azzal a javaslattal állt elő, hogy
az óvoda első bejárójánál lévő kiugró kerüljön lebontásra, és az ingatan belső udvar felöli
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részénél a jelenleg öltöző folyosónál bontsák le a falat és 60 m2-es ingatlan bővítéssel
növeljék meg az óvoda épületének alapterületét. Ezáltal egy szintbe lehetne hozni a tetőt és
véglegesen kiküszöbölhető lenne a beázással járó folyamatos probléma. Az épület bővítéssel
egy aulaszerű helyiség kerülne kialakításra, amelyben egy minicsoport is működhetne, vagy
tornaszobaként is funkcionálhat.
Javasolja, hogy a testület járuljon hozzá az óvoda épület bővítéséhez, és tekintettel arra, hogy
az épület bővítést követően az óvoda tervdokumentációi már építési engedély kötelesek
lesznek, ezért a tervek elkészítésével járó plusz kiadások fedezését is vállalja fel a testület a
2015. évi költségvetése terhére.
Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a megyei TOP fejlesztési tervek között szerepelt az
önkormányzat esetében a férőhely bővítés, melynek a jelenlegi tervdokumentációk
megfelelnének.
Javasolja, hogy a képviselő-testület módosítsa a Babud Építőipari Bt-vel kötött Napraforgó
Óvoda épület felújítás komplex építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére
irányuló tervezői szerződést, és vállalja fel a 280.000 Ft + Áfa összegű többletkiadással járó
tervezési díj 2015. évi költségvetésből történő biztosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a Babud
Építőipari Bt-vel kötött Napraforgó Óvoda épület felújítás komplex építési engedélyezési
tervdokumentációjának elkészítésére irányuló tervezői szerződés módosítását és az azzal járó
kiadások 2015. évi költségvetésből történő biztosítását.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
142/2015.(VIII.27.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Napraforgó Óvoda épület felújítás tervezői szerződésének módosítása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak alapján
megbízza a Polgármestert, hogy a Babud Építőipari Bt-vel
(6400 Kiskunhalas, Fácán u. 8.) kötött Napraforgó Óvoda
épület
felújítás
komplex
építési
engedélyezési
tervdokumentációjának elkészítésére irányuló tervezői
szerződést módosítsa.
A Képviselő-testületet vállalja, hogy a szerződés
módosítással járó 280.000 Ft + Áfa összegű többletkiadást
az önkormányzat 2015. évi költségvetésből biztosítja.
___________________________
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6.) Zsoldos Ildikó Művelődési
megbízásának lemondása

Ház

és

Könyvtár

intézményvezetői

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője sikeresen
pályázott és visszamenőlegesen 2015. július 1-jével kinevezésre került a Kisszállási Sallai
István Általános Iskola igazgatójává. Mivel egyszerre két intézmény élén nem állhat, ezért
2015. augusztus 25. napjával benyújtotta lemondását.
A hatályos jogszabályokban foglaltak szerint a lemondási idő két hónap.
Ahhoz, hogy a lemondási idő leteltével az intézmény ne maradjon vezető nélkül, szükséges az
önkormányzatnak az intézmény magasabb vezetői megbízására vonatkozóan egy pályázati
felhívást megjelentetnie.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és javasolja a testületnek Zsoldos Ildikó vezetői megbízásának és
közalkalmazotti jogviszonyának 2015. augusztus 25. napjával történő lemondása tudomásul
vételét.
A Bizottság javasolja továbbá, hogy az intézmény magasabb vezetői pályázatának kiírása az
előterjesztésben foglaltak szerint kerüljön meghirdetésre, azzal a módosítással, hogy a vezetői
megbízás időtartamát öt évben, az ellátandó munkakört „könyvtáros és közművelődési
feladatok ellátása”-ban határozza meg a Képviselő-testület.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
143/2015.(VIII.27.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Zsoldos Ildikó (Kisszállás, Arany J.u.3.) Kisszállás Község Önkormányzata
Művelődési Ház és Könyvtár vezetői megbízásról és közalkalmazotti
jogviszonyról történő lemondása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, továbbá figyelembe véve az 1992.
évi XXXIII. törvény 23.§ (4) bekezdésében és 28.§ (1)(2) bekezdésében foglaltakat Zsoldos Ildikó (sz.:
Kiskunhalas, 1962.03.20. anyja neve: Kádár Erzsébet)
Kisszállás, Arany J. u. 3. szám alatti lakos Kisszállás
Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár
vezetői megbízásának és közalkalmazotti jogviszonyának
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2015. augusztus 25. napjával történő lemondását
tudomásul veszi.
A magasabb vezetői megbízatás és közalkalmazotti
jogviszony 2015. október 25. napjával megszűnik.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
magasabb vezetői megbízásról és a közalkalmazotti
jogviszony lemondással történő megszüntetésével
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
144/2015.(VIII.27.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzata Művelődési Ház és
Könyvtár magasabb vezetői pályázat kiírása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztésben foglalt Művelődési Ház
és Könyvtár magasabb vezetői megbízásra irányuló
pályázatát.
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltaktól
eltérően a vezetői megbízás időtartamát öt évben, az
ellátandó munkakört „könyvtáros és közművelődési
feladatok ellátása”-ban határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az
alábbiakban foglaltak szerint gondoskodjon az intézmény
magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati
felhívás – jogszabály és a határozat mellékletét képező, a
fenti módosításokkal kiegészített tartalom szerinti –
közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggő feladatok ellátásáról.
144/2015.(VIII.27.) ÖK Határozat 1. melléklete

Kisszállás Község Önkormányzata
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2015. október 26-tól 2020. október 25-ig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
közalkalmazotti munkaköre: könyvtáros és közművelődési tevékenység ellátása, továbbá az
intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, a fenntartóval
együttműködve (kulturális programok, rendezvények szervezése). Vezetőként felelős az
intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért,
színvonaláért és szabályosságáért.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- főiskola, szakirányú közművelődési, szakirányú könyvtárosi végzettség,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásból eltiltás
hatálya alatt,
- cselekvőképesség,
- a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A., 6/B.§.-a szerinti felsőfokú
közművelődési, könyvtárosi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
- felsőfokú közművelődési, könyvtárosi végzettségének és szakképzettségének vagy
nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat és
kiemelkedő tevékenységet végez,
- a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G.§. (2) bekezdésében előírt akkreditált,
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam megléte vagy
szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
- magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- a pályázó szakmai gyakorlatát is bemutató önéletrajz,
- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztéseket is tartalmazza,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt.41.§.(2) bekezdése alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása
esetén megszünteti,
- nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő két éven belül okirattal igazolja, hogy
elvégezte az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált államháztartási és
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vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot vagy a tanfolyamot a vezetői megbízást
megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. október 26.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kispál István polgármester nyújt, a
77/557-013/13-as mellék telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kisszállás Község Önkormányzata címére történő
megküldésével. (6421 Kisszállás, Felszabadulás utca 28.)
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot 1859/2015., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, határideje: A Képviselő-testület a benyújtási határidőt
követően zárt ülésen hozza meg a döntést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- helyben szokásos módon – 2015. szeptember 4.
- kisszallas.hu – 2015. szeptember 4.
___________________________

7.) Fogorvosi álláspályázat kiírása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat kötelező feladat ellátási
körébe tartozó fogászati alapellátás 2015. december 1-től is biztosított legyen, szükséges egy
fogorvosi pályázat meghirdetése. Jelen pillanatban az ellátást – tartós helyettesítés jogcímén végző két doktornő a heti 14 órás rendelési idő biztosításával a fogászati alapellátás
finanszírozása során a hatályos szabályozás szerint csak 60 %-os támogatásra jogosult az
önkormányzat. Éppen ezért javasolja, hogy a pályázati kiírás heti 22 órás rendelési idő
biztosításával kerüljön meghirdetésre, hátha a magasabb óraszám miatt egy teljes, főállású
fogorvos pályázna, és ekkor már az OEP finanszírozást 100 %-ban megigényelhetné az
önkormányzat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és a kialakult helyzetben javasolja a Képviselő-testületnek a fogorvosi álláshely
pályázat kiírását. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a pályázat ne csak a Közszféra
állásportálon, mint közalkalmazotti munkakörként jelenjen meg, hanem, mivel azzal a
lehetőséggel is számítani lehet, hogy az álláshelyet vállalkozás formájában is betöltsék, ezért
javasolja, hogy az Egészségügyi Közlönyben közalkalmazotti és mint vállalkozási formában
ellátandó álláshely is kerüljön meghirdetésre.
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Dr. Muskó Zsolt: Érdeklődik, hogy ha a pályáztatás sikertelennek bizonyulnak, akkor van-e
valamilyen „vész forgatókönyv” a feladat ellátás biztosítására.
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy folyamatosan keresik a megoldást, és
ezúton megkéri minden képviselőtársát, hogy próbáljanak ők is érdeklődni, segíteni a
probléma megoldásában.
Személy szerint folyamatosan figyeli az álláshirdetéseket, és elmondja, hogy jelenleg 17
fogorvos keres állást, melyből 2 fő vállalna vidéken is fogászati alapellátást, a többi sajnos
csak Budapest, Szeged vagy Debrecen városokban, vagy azok vonzáskörzetében, illetve
külföldön.
Mórahalom településen nemrég nyílt egy norvég cég által beindított magán egészségügyi
turizmus, melyben a Palicsi testvértelepülésünknek van érdekeltsége. Ismeretségünk révén
megkereste a testvértelepülést, és kérte a segítségüket. Emellett felvetődött benne már az is,
hogy megkeresi a Halas-Dent Kft-t, és felveti, hogy ellátási terület-bővítéssel Kisszállás
település fogászati alapellátását felvállalnák-e.
Továbbá lehetőséget lát abban is, hogy egy társas vállalkozás keretében működő Bt vagy Kft
vállalná el az ellátás biztosítását, ahol több fogorvost is alkalmaznak.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
145/2015.(VIII.27.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Fogorvos munkakör betöltésére pályázat kiírása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztésben foglalt fogorvos
munkakör betöltésére irányuló pályázati kiírást.
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglalt fogorvos
munkakör közalkalmazotti jogviszony betöltésén túl
vállalkozási formában történő feladatellátásra vonatkozó
pályázatot is meghirdet.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
pályázati kiírások Közszféra Állásportálján és az
Egészségügyi Közlönyben történő megjelentetéséről
gondoskodjon.
145/2015.(VIII.27.) ÖK Határozat 1. mellékelte

Kiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet fogorvosi munkakör betöltésére
-

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű
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-

-

-

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 22 óra
Jogviszony formája: közalkalmazotti jogviszony
Munkavégzés helye: 6421 Kisszállás, Petőfi u.22.
Munkakörbe tartozó feladatok: ellátja a fogászati beavatkozásokat illetve az óvodás és
iskolás korú gyermekek fogászati szűrését
illetmény, juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók
pályázati feltételek: egyetem, fogorvos, magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet
a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló iratok másolata
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhessék,
- a pályázó önéletrajza.
munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2015. december 1.
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 16.
a pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak Kisszállás Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (6421 Kisszállás, Felszabadulás u.28.)
Kérjük borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot 539-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: fogorvos.
- személyesen: Kispál István polgármester 6421 Kisszállás,
Felszabadulás u.28.
a pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 23.
közzététel időpontja, helye: - kszk.gov.hu honlapon 2015.09.04.
- helyben szokásos módon 2015.09.04.
- Egészségügyi Közlöny
145/2015.(VIII.27.) ÖK Határozat 2. mellékelte

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet fogászati és iskolafogászati alapellátás
vállalkozási formában történő ellátására
Pályázati feltételek:
- Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvényben, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben, az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII.23.) kormány rendeletben előírt feltételek megléte,
- a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása,
- büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
- szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
- szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
- vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
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- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát,
- egészségügyi vállalkozási engedély másolatát,
- praxisengedély feltételei fennállásának igazolását,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati
eljárás résztvevői megismerhessék,
- nyilatkozat arról, hogy egyéni vagy társas vállalkozás formájában történne a feladat
ellátása
Az önkormányzat a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a
működés részletes feltételeit határozzák meg. A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó
feladatok finanszírozása az OEP finanszírozás alapján történik.
Feladat-ellátás időtartama: határozatlan idejű
Rendelési idő: heti 22 óra
Feladat-ellátás helye: önkormányzati tulajdonú rendelő, 6421 Kisszállás, Petőfi u.22.
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kispál István polgármester nyújt 77557-010 telefonszámon.
A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Kisszállás Község Önkormányzata címére
(6421 Kisszállás, Felszabadulás u.28.), kérjük a borítékon feltüntetni „Fogorvosi pályázat”.
Pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 23.
A pályázat elbírálásának módja: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
soron kívüli ülésen dönt.
___________________________

8.) Javaslat a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, ahhoz, hogy településen működő illetve
tevékenykedő civil szervezetek jogosan és egyenlő eséllyel nyújthassanak be pályázatot az
önkormányzat által meghirdetett támogatásokra, ezért javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben szereplő rendelet módosítás elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
12/2015.(VIII.31.)
önkormányzati rendeletét
a civil szerveztek támogatási rendjéről szóló
11/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról,
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mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
___________________________

9.) Előterjesztés
a
Kiskunok
Vidékéért
hozzájárulásának visszaigényléséről

Egyesület

indulóvagyon

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 106/2015.(VI.25.) ÖK Határozatában
döntött a LEADER Helyi Akciócsoport tagságának módosításáról úgy, hogy a továbbiakban
nem kíván a Kiskunok Vidékéért Egyesület tagja lenni, és helyette csatlakozik a Felső-Bácska
Vidékfejlesztési Egyesülethez.
Az önkormányzat ezt követően írásban jelezte egyrészt kilépési szándékát az Egyesületből,
másrészt, hogy 2008-ban, mikor az önkormányzat csatlakozott a Kiskunok Vidékéért
Egyesülethez és az akciócsoport jogi személyiséggé vált, az önkormányzat, mint alapító tag
665.175 Ft működési célú hozzájárulást fizetett be, mely összeg 50 %-a kilépéskor az alapító
tagnak visszajár. Önkormányzatunk ezen igényét jelezte az Egyesület felé, melyre az
előterjesztésben szereplő 68/2015/KI válasz érkezett az Egyesület munkaszervezet
vezetőjétől. Ebben pedig az áll, hogy az önkormányzatot megillető pénzeszköz az Egyesület
finanszírozásához elengedhetetlen, ezért nem áll módjukban azt visszafizetni, ezért kérik az
önkormányzat részéről a visszaigényelendő összegre vonatkozóan a lemondó nyilatkozat
visszaküldését.
Ezt a választ az Egyesület részéről nem tartja elfogadhatónak, és javasolja a Képviselőtestületnek is, hogy azt ne fogadja el.
Elmondja, hogy amíg Kisszállás település a Kiskunok Vidékéért Egyesülethez tartozott, ő,
mint polgármester az Egyesület Felügyelő Bizottságának a tagja volt.
Ismeri és tudja az Egyesület pénzügyi helyzetét, mivel szinte minden közgyűlésen és
bizottsági ülésen vagy ő, vagy meghatalmazottként a település alpolgármestere jelen volt, és a
Közgyűlés minden évben tárgyalja az Egyesület mérlegét, ezért tisztában van azzal, hogy az
utolsó mérleg beszámoló elfogadásakor is tartalék képződött az Egyesületnél. Ugyanakkor az
önkormányzat érdekeit képviselve nem engedheti meg magának az önkormányzat, hogy ilyen
mértékű, összesen 332.588 Ft-ról, mely az Egyesület Alapszabálya szerint is jogosan
visszajár, az önkormányzat lemondjon.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a Polgármester Úr által ismertetettek
alapján nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat az Egyesületnek
alapításkor induló vagyonként rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás jogosan
visszajáró 50 %-áról az önkormányzat lemondjon.
-------------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
146/2015.(VIII.27.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kiskunok Vidékéért Egyesülethez alapításkor induló vagyonként
rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás visszaigényléséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Kiskunok Vidékéért Egyesület 68/2015/KI
„Tagsági jogviszony megszüntetésének adminisztratív
vonatozásai” tárgyú levelét, mellyel kapcsolatban az
alábbi döntést hozza:
Kisszállás Község Önkormányzata a Kiskunok Vidékéért
Egyesületnek (6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7.) 2008ban alapításkor induló vagyonként rendelkezésre bocsátott
vagyoni hozzájárulás 50%-áról, azaz 332.588 Ft
kilépéskori kifizetéséről –az Egyesület Alapszabályának
13. § (11) pontja értelmében – nem mond le.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
vagyoni hozzájárulás visszaigényléséhez szükséges
teendőket lássa el.
___________________________
Kispál István: Javasolja a „10.) Berta István (Kisszállás, V. körzet 64.) a kisszállási 066/1
hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos NAK állásfoglalással szemben benyújtott
kifogása” című napirend zárt ülés keretében történő elbírálását, tekintettel arra, hogy a mezőés erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a benyújtott kifogást a testület a zárt ülés keretében bírálja el.
Fentiek alapján a napirend tárgyalása idejére zárt ülést rendel el.
___________________________

11.) Árajánlat kérése „kompakt méretű multifunkcionális erőgép” (kistraktor)
beszerzésére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a szennyvízberuházás tartalék kerete terhére
lehetőség nyílt még egy eszköz vásárlására, és az idő rövidségére tekintettel az önkormányzat
soron kívül kezdeményezte a Közreműködő Szervezetnél az eszközvásárlás engedélyezését.
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Korábban egy rakodó gép valamint egy aggregátor került beszerzésre, melyek a tisztító telep
működtetéséhez szükségesek. Tekintettel arra, hogy a tartalék keretből még lehetőség van egy
kistraktor beszerzésére is, melyet a szennyvíztisztító telep melletti véderdő kezelésére,
valamint a szennyvíziszap kiskunhalasi beszállítói helyre történő szállítására használnának,
javasolja az erőgép beszerzését.
A Közreműködő Szervezet az önkormányzat indoklását elfogadta, ezért javasolja, hogy
egyszerű közbeszerzés keretében az önkormányzat az előterjesztésben szereplő három cégtől
kérjen árajánlatot egy kompakt méretű multifunkcionális erőgép beszerzésére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az erőgép
beszerzése érdekében az előterjesztésben szereplő három cégtől az árajánlatok megkérését.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
148/2015.(VIII.27.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretben történő
kompakt méretű multifunkcionális erőgép beszerzésére
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
Kisszállás Község szennyvíztisztítása és csatornázása
KEOP-1.2.0/B/10/2010-0044 azonosító számú projekt
keretében történő kompakt méretű multifunkcionális
erőgép beszerzésére az alábbi cégektől kér árajánlatot:
1. Jegenye Kft. (1184 Budapest, Jegenye fasor 15.)
2. Agrolánc Kft (2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.)
3. Road-Mending Kft (2161 Csomád, Templom u.
25.)
Az ajánlattétel leadási hatásideje:
2015. szeptember 17. (csütörtök) 10.00 óra

___________________________
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12.) Javaslat Dr. Géczi József közbeszerzési szaktanácsadó közbeszerzési
tanácsadói árajánlatának elfogadására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan a multifunkcionális
erőgép beszerzéséhez közbeszerzési tanácsadóra van szüksége az önkormányzatnak.
Javasolja, hogy az önkormányzattal jó kapcsolatban lévő Dr. Géczi József hivatalos
közbeszerzési tanácsadó 150.000 Ft-os ajánlatát fogadja el, és a fentiekben említett
közbeszerzési eljárás lebonyolítására bízza meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek Dr.
Géczi József közbeszerzési tanácsadó ajánlatának elfogadását.
Megjegyzi továbbá, hogy a tanácsadó egy korrekt árajánlatot adott, mely áfa mentes, és több
évvel ezelőtti árajánlatát a mai napig fenntartotta, azt nem emelte meg.

------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
149/2015.(VIII.27.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Dr. Géczi József szennyvízberuházás keretében történő multifunkcionális erőgép
közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló ajánlatának elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint Dr.
Géczi József (6723 Szeged, Malom u. 16/B.) hivatalos
közbeszerzési tanácsadó szennyvízberuházás keretében
történő kompakt méretű multifunkcionális erőgép
beszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására
irányuló 150.000 Ft-os ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármester, hogy a
közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló szerződést
kösse meg.
___________________________
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13.) Javaslat külterületi utak javítására vonatkozó ajánlatok megtárgyalására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 1
millió Ft állami támogatás áll rendelkezésre utak karbantartására. Településünk nagy
kiterjedésű külterületi tanyás térséggel rendelkezik. Főként a sűrűn lakott, vagy több tanyás
ingatlant megközelítő földutak javítása és karbantartása folyamatos problémát jelent az
önkormányzatnak, hiszen a rendelkezésre álló forrás igen elenyésző az elvégzendő munkához
viszonyítva. Az önkormányzat éveken keresztül többféle megoldást is próbált felkutatni, többkevesebb sikerrel. Megoldás lenne egyes földutak feltöltésére, ha az utak mentén vízgyűjtő
árkok kerülnének kiásásra, és az abból kitermelt földből feltöltenék az utakat. Sajnos azonban
az önkormányzatnak e munkálatok elvégzésére erőgépe nincs, és a helyi vállalkozó gazdák
sem szívesen használnák erre a tulajdonukban lévő manitu erőgépeket. Erre a célra egy forgó
rakodó erőgép felelne meg, amellyel például a közútfenntartó rendelkezik, de a mostani
útfelújítások miatt az ő gépkapacitásuk teljesen lekötött, ilyen gépeket nem tudnak az
önkormányzatnak rendelkezésre bocsájtani.
Tudomására jutott, hogy a Halas Bagger Kft foglalkozik ilyen munkálatok elvégzésével, és
megkereste a céget, majd egy helyszíni szemlét követően árajánlatot kért tőlük, mely az
előterjesztésben szerepel.
Tekintettel arra, hogy a munkáltok elvégzésének kiadása a 100.000 Ft értékhatárt meghaladja,
ezért egy másik árajánlat beszerzéséről is gondoskodott. Megkeresett egy helyi székhelyű
vállalkozást, a Sirály Bt, hogy az elvégzendő munkálatok teljesítésére vonatkozóan tegye meg
árajánlatát.
A két ajánlatot megvizsgálva megállapítható, hogy a 0741 hrsz-ú és a 0743 hrsz-ú külterületi
dűlőutak helyreállítási költségeire a kedvezőbb árajánlatot a Sirály Bt. tette meg 550.000 Ft +
Áfa összegű vállalkozási díj ellenében. A Halas Bagger Kft által tett árajánlat annyival kerül
többe, amennyi a Kiskunhalasról az építési-, bontási törmelék helyszínre történő szállítási
költsége.
Fentiek, valamint az önkormányzat rendelkezésére álló forrásának ismeretében a Sirály Bt
árajánlatát javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a Polgármester Úr javaslatával
megegyezően a Sirály Bt. árajánlatát javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni a külterületi
földút munkálatok elvégzésére.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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Sirály Bt. önkormányzati tulajdonú külterületi utak
javítási munkái árajánlatának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint az
önkormányzati tulajdonú külterületi 0741 hrsz-ú és 0743
hrsz-ú földutak javítási munkáira a Sirály Bt (6421
Kisszállás, IV. körzet 41.) 550.000 Ft + Áfa összegű
árajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
földutak javítási munkáira irányuló szerződést készítse el
és terjessze elő a testület soron következő ülésére.
___________________________

14.) Tanyagondnoki gépkocsi beszerzés adásvételi szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testület az április 30-i testületi ülésén döntött arról, hogy
Kisszállás 1. számú tanyagondnoki körzet szolgáltatás fejlesztésére benyújtja pályázatát
tanyagondnoki gépkocsi beszerzésére.
Az önkormányzat pályázatát támogatásban részesítették a beszerzendő Ford típusú gépjármű
nettó árának tekintetében, összesen 6.941.732 Ft összegben. A vételár bruttó kifizetéséhez az
önkormányzatnak saját erő fedezetként a gépkocsi beszerzési árának Áfa összegét kellett
biztosítania 2015. évi költségvetéséből. A gépkocsi beszerzési ára Áfával és a regisztrációs
adóval együtt összesen 9.837.000 Ft volt. Tekintettel arra, hogy a pályázatban benyújtott Ford
típusú gépjármű EURO 5 motorral gyártott, melyet legkésőbb csak augusztus hónapban lehet
forgalomba helyezni, ugyanis szeptembertől EURO 6 motorral gyártják az ilyen típusú
gépjárműveket, ezért azonnal meg kellett kötni az adásvételi szerződést a forgalomba
helyezés érdekében. Így sajnos a bekerülési ár 200.000 Ft-tal több lett.
A tanyagondnoki gépjármű adásvételi szerződéséhez most utólag kéri a testület jóváhagyását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a
tanyagondnoki kisbusz adásvételi szerződésének utólagos jóváhagyását.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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Ford Transit tanyagondnoki gépjármű adásvételi szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az 1. számú tanyagondnoki körzet
szolgáltatás fejlesztése kapcsán a Hovány Kft-vel (6728
Szeged, Algyői út 40.) kötött Ford Transit V363 Kombi
Trend L2-MWB (1.4.) 350, 2.2L TDCi (125 Le) M6
típusú tanyagondnoki gépkocsi adásvételi szerződést
bruttó 9.837.000 Ft összegben jóváhagyja.
___________________________

15.) Gyermekorvosi alapellátási tevékenység feladat-ellátási szerződésének
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy 2015. augusztus 1. napjától sikerült a
településen a gyermekorvosi alapellátást biztosítania az önkormányzatnak. A feladat ellátást
Dr. Szarvas Gyula tompai gyermekorvos vállalta el, határozott időre 2016. június 30-ig. A
szerződés megkötés szintén gyorsan történt, mivel az előző gyermekorvos Dr. Prohászka-Rád
Imre doktor Úr is csak június végén kapott egy pest megyei településen működési engedélyt,
így addig nem lehetett Kisszállás településen a működési engedély kérelmet benyújtani az
ÁNTSZ-hez.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a gyermekorvosi alapellátási tevékenység
feladat-ellátási szerződésének utólagos jóváhagyását.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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Dr. Szarvas és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. gyermekorvosi
alapellátási tevékenység feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és Dr. Szarvas és Társa Egészségügyi és
Szolgáltató Bt-vel (6422 Tompa, Bem u. 25.) 2015.
augusztus 1. napjától határozott ideig 2016. június 30.
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napjáig kötött gyermekorvosi alapellátási tevékenység
feladat-ellátási szerződését jóváhagyja.
___________________________

16.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tanyagondnoki szolgáltatások
fejlesztésére benyújtásra került az önkormányzat pályázata. A pályázaton igényelt támogatás
2.074.382 Ft, mely magában foglalja a HELPY segélyhívó VIR rendszerének 1 éves
előfizetési díját 457.200 Ft, 20 db segélyhívó készülék beszerzési árát 584.200 Ft, valamint a
tanyagondnoki szolgálatban lévő tanyagondnoki gépkocsihoz vonóhorog 86.655 Ft, téli
gumiköpeny 149.800 Ft, nyári gumiköpeny 99.240 Ft, turbófeltöltő javítás 214.948 Ft és
gépkocsi javítás, vizsgáztatás 482.339 Ft kiadásokat.

____________________________

17.) Képviselői kérdések, bejelentések
Dr. Muskó Zsolt: Érdeklődik továbbá, hogy az utcanevek átvezetésével mi a helyzet?
Felveti továbbá, az augusztus 20-i falunap alkalmából újszülött gyermekek köszöntése
számára elszomorító volt, hiszen a 20 gyermekből mindössze 7 család jelent meg. Meglátása
szerint vagy el kellene törölni, hogy az ünnepség keretében kerüljenek köszöntésre, vagy
valamilyen feltételhez kellene kötni a köszöntésen túl járó pénzbeli támogatást.
Csiszár Csaba: Várhatóan október hónapban a központi nyilvántartáson is átvezetésre
kerülnek az új utcanevek, és azt követően megindulhat az érintett utcákban a lakcímkártya
legyártatása.
Kispál István: Meglátása szerint nem kellene egyből eltörölni az ünnepélyes köszöntést, de
mindenképpen el kell azon gondolkodni, hogy milyen módon érje el azt az önkormányzat,
hogy az ünnepségen az újszülött és családja meg is jelenjen, ne csak a pénzbeli támogatást
vegye fel.
Az önkormányzat törvényesen, de ne hátrányosan járjon el, hiszen éppen abból a célból
kívánta bevezetni az újszülöttek köszöntését, hogy az ünnepségen megjelenő nagy számú
lakosság körében köszöntse a gyermekeket.
Benedek János: Véleménye szerint a meghívással lehetett a probléma, hogy ennyi család nem
jelent meg az ünnepségen. Szerinte a tavalyi évben alkalmazott védőnő személyén keresztüli
meghívást kellene szorgalmazni.
Ceglédi Zoltánné dr.: Véleménye szerint sokszor az érintett családok hozzáállásán múlt, hogy
nem jelentek meg az ünnepségen, és ezzel nem is kíván senkit sem minősíteni.
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Szerinte vagy a helyi szociális rendeletben kellene az átadás részleteit szabályozni, vagy csak
egyszerűen fel kellene előzetesen mérni, hogy az adott évben született gyermekek esetében
mely családok kérik a falunap alkalmából történő köszöntésüket, hasonlóan, mint az
időskorúak köszöntésénél. Előzetesen nyilatkozzon a család. Ezzel kiküszöbölhető lenne a
mostani kellemetlenség, az ünnepségen meg nem jelent családok köszöntése.
Javasolja továbbá, hogy a szociális rendelet kerüljön felülvizsgálatra abból a szempontból,
hogy ha valaki kisgyermeket fogad örökbe annak is járjon a támogatás, illetve amennyiben a
településre telepedik le egy kisgyermekes család, akkor esetleg őket is be lehetne vonni a
támogatottak körébe.
Kispál István: Elmondja, hogy az idei évben 20 gyermek köszöntésére került volna sor,
amennyiben megjelentek volna, de ennek elmaradást nem a meghívás módjában látja. Minden
család meghívást kapott az ünnepségre, melyben leírásra került, hogy a gyermeket és
édesanyját köszöntik, valamint az is, hogy a pénzbeli támogatásban részesül az újszülött
gyermek, melyet a szülő az ünnepséget követő héten kedden vehet fel. Érdekes módon a
támogatást mind a 20 család igénybe is vette mindenféle külön felkérés nélkül is. Szerinte
inkább azt kellene felmérni az érintett családok esetében, hogy valójában miért is nem jöttek
el, és abból tanulva talán megoldható lenne, hogy legközelebb hogyan is járjon el az
önkormányzat.
____________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 21.00 órakor berekesztette.

Kmf.
Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

