J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 8-án
18.00 órai kezdette a Művelődési Ház nagytermében megtartott
közmeghallgatással egybekötött üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csiszár Csaba jegyző
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr. és
Rozsnyai Attila – képviselők,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető,
a lakosság részéről 29 fő.
Távolmaradt: Malustyik László és Dr. Muskó Zsolt képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1. Tájékoztató szennyvízberuházásról
Előadó: Kispál István polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2020. évi fejlesztési terveiről, megvalósítandó
fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Kispál István polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi munkájáról
Előadó: Kispál István polgármester
_______________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Tájékoztató a szennyvízberuházásról
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Nagy tisztelettel köszönti maga és a Képviselő-testület nevében megjelent
lakosságot.
Visszakanyarodva egy kicsit a múltba elmondja, a lakosság előtt is ismeretes, hogy az
önkormányzat még 2010. évben pályázatot nyújtott be a településen a szennyvízberuházás
megvalósítására, melyre 1,1 milliárd forint támogatást nyert. A beruházás indulásakor a
költségek 81,86 %-át európai uniós támogatásból, a fennmaradó összeget önkormányzati saját
erő fedezetből valamint a lakosság által létrehozott Víziközmű Társulatnál az egyéni
Fundamenta lakástakarék megtakarításokból tudta volna település megvalósítani. A hiányzó
források megteremtése érdekében az önkormányzat pályázott és BM Önerő Alap címen 65
millió Ft-ot nyert. A beruházás nagy horderejére tekintettel Magyarország Kormánya is
felismerte, hogy a szennyvízberuházást az önkormányzatok saját forrás felhasználásával nem
tudják megvalósítani, ezért Kisszállás település szennyvízberuházás megvalósítására irányuló
beruházását kiemelt projektté nyilvánította és a támogatási intenzitást 100 %-ra emelte fel.
Ennek köszönhetően az önkormányzat a 144/2014.(IX.11.) ÖK számú határozatában
kinyilvánította, hogy a beruházás megvalósításához kapcsolódóan a lakossági befizetéseket
nem kívánja a projekt elszámolható költségeinek fedezésére bevonni.
A földmunkálatok 2014-évben indultak és miután a gerincvezeték kiépítése megtörtént, 2015.
március 9-ével elindult a szennyvíztisztító telepen a próbaüzem, melynek 6 hónapos
próbaideje a holnapi napon lejár és átadásra kerül. Ez idő alatt a pályázatban vállalt 944
belterületi bekötésből 454 ingatlan esetében sikerült a teljesítés, de a műszaki átadásig a
vállalt bekötések 75 %-át kell a településnek vállalnia, igazolnia. Éppen ezért kéri a Tisztelt
Lakosságot, hogy akik még ez idáig nem teljesítették a szennyvízhálózatra történő
rácsatlakozást, azok azt mielőbb tegyék meg.
A szennyvíztelep is kiépítésre került és a próbaüzem alatt a nagyszámú rákötésnek
köszönhetően sikerült a szennyvíziszap kezelése tekintetében is a próbaüzemet elkezdeni.
A próbaüzem lejártát követően 3 hónap áll rendelkezésre a rákötés tekintetében, azt követően
viszont, mint kötelező a nem zárt aknában történő szennyvízgyűjtés miatt talajvédelmi
bírságot kell kiszabjon a Járási Hivatal.
A szennyvízberuházás immár a vége felé közeledik, és a pályázatban foglaltak szerint a
beruházás műszaki átadására szeptember utolsó napjaiban fog sor kerülni.
A pályázat pénzügyi elszámolása 2015. év végével fog realizálódni, mellyel párhuzamosan a
lakossági megtakarítások esetében is teljesíteni kell az egyénenkénti pontos elszámolást. A
lakosságot 2014. novemberében tájékozatta az önkormányzat, hogy mivel a szennyvíz
beruházás a módosítást követően 100 %-ban uniós és állami támogatásból valósul meg, ezért
a magánszemélyek által kötött Fundamenta megtakarítások a magánszemélyek részére kerül
kifizetésre. A Kisszállási Víziközmű Társulat ennek érdekében első körben a futamidő alatt
mindvégig rendszeresen fizető személyek esetében a Viziközmű Társulat javára történő
engedményezést feloldja, így szeptember végére a Fundamenta Lakáskassza írásban fogja az
érintett magánszemélyeket megkeresni, hogy a megtakarítást a magánszemély bankszámla
számlájára vagy postai kiutalással teljesítse. Akik csak részben teljesítették a futamidő alatti
befizetéseket, azok esetében a Víziközmű Társulat csak a társulat működési költségei
hozzájárulásának megfizetése után adja ki az engedményezés feloldását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

3
Hozzászó lás:
Majer Lajosné: Érdeklődik, hogy ő csak 3 havi törlesztő részletet fizetett be, akkor neki most
mínuszos számlája van?
Kispál István: Tájékoztatja, hogy a Fundamenta Lakáskassza Szegedi Régió Igazgatóság
munkatársai a múlt hónapban heti több alkalommal is a településen voltak, hogy személyesen
nyújtsanak felvilágosítást az ilyen jellegű kérdésekben, és ezt akkor kellett volna
megbeszélnie velük.
Tekintettel arra, hogy a szerződéseket a lakosság, mint magánszemély kötötte, ezért arról
felvilágosítást csakis az érintett számlatulajdonos kérhet és kaphat a Fundamentától. Abba az
önkormányzatnak betekintési joga nincs. Azt azonban szeretné leszögezni, hogy a Szegedi
Régió Igazgatóság nyilatkozta, hogy mínuszos számlája senkinek sem lehet.
Önnél vélhetően az a helyzet alakulhatott ki, mivel jelenleg is él a szerződése, de abba
mindössze háromszor fizetett be havi 1.990 Ft-ot, hogy a befizetett összeg a számlavezetési
díjra felhasználásra került, azaz az egyenlege, vagy más néven a megtakarítása 0 forint. De
ebben az esetben is meg kell fizetnie a Víziközmű Társulat felé fennálló működési
költségeket, hiszen ez alól senki sem mentesülhet.
------------A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette a szennyvízberuházás megvalósításáról
szóló tájékoztatót.
____________________________

2. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2020.
megvalósítandó fejlesztési elképzeléseiről

évi

fejlesztési

terveiről,

Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan országosan, megyei és
települési szinten is elkészültek az új fejlesztési tervek és programok. Az említett időszakban
új uniós források állnak rendelkezésre, melyet a Kormány elsősorban a kis és
középvállalkozások támogatására, munkahelytemető és munkahelyet létesítő beruházásokra,
fejlesztésekre kíván szétosztani.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok országos
viszonylatban is példaértékű együttműködést alakítottak ki a 2014-2020-as időszak
fejlesztéseinek tervezése során, ezért a Megyei Közgyűlés Elnöke a megyében lévő
önkormányzatokkal a megye integrált területi programjának megvalósítására együttműködési
megállapodást kötött.
Településünk esetében a fejlesztési elképzelések a 2014. évi választások utáni Polgármesteri
Programhoz kapcsolódóan kerültek megfogalmazásra, melyekről az alábbiakban kíván
felvilágosítást nyújtani. (Ismerteti a „Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési
programhoz” című projekt ötleteket, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek valamilyen fejlesztéssel kapcsolatos terve,
ötlete, javaslat van, az jelezze akár felé, akár valamely képviselőtársán keresztül, hogy ezeket
az önkormányzat összefoglalva a Megyei Közgyűlés Elnöke felé felterjeszthesse, hogy a
2014-2020. programozási időszakban minél több uniós támogatási forrást tudjanak ebbe a
régióba, az itt élő, vagy itt létrejövő vállalkozások fejlesztésére, munkahelyteremtésre
fordítani.
Elmondja továbbá, hogy Kisszállás Község Önkormányzata 2008. óta tagja volt a Kiskunok
Vidékéért Egyesület Leader Helyi Akciócsoportjának. A térség országgyűlési képviselőjének,
Bányai Gábor Országgyűlési Képviselő Úrnak a javaslatára a Kiskunhalasi Járáshoz tartó
települések együttesen döntöttek arról, hogy a Kiskunok Vidékéért Egyesületből kilépnek, s
ezzel egyidejűleg a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakoznak. A térség
települései ugyanis arra az álláspontra jutottak, hogy a sikeresebb együttműködés reményében
célszerűbb, ha a bácsalmási székhelyű egyesülethez csatlakoznak. A jászszentlászlói
székhellyel rendelkező Kiskunok Vidékkért Egyesület a térségére tekintettel inkább a
turisztikai jellegű beruházások és fejlesztések területén aktivizálódik, viszont Kiskunhalas és
térsége, így Kisszállás is, inkább a vidéki gazdaság fejlesztésre szeretne nagyobb hangsúlyt
fektetni.
------------A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette az önkormányzat 2014-2020. évi
fejlesztési terveiről, megvalósítandó fejlesztési elképzeléseiről szóló tájékoztatót.

____________________________

3. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi munkájáról
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Ismerteti, hogy Magyarország Kormánya által a 2012. év végével történt
önkormányzatok adósságállományának átvállalását követően az önkormányzat pénzügyi
egyensúlya helyreállt. Változott továbbá az állami finanszírozás rendszere is, és a
korábbiakban normatív állami támogatások helyett bevezetésre került a feladatalapú
finanszírozás, mely településünk esetében kedvezőbb, de még mindig nem jelenti azt, hogy az
állam teljes egészében helytáll a kiadások tekintetében. Sajnos a település saját bevételeiből
származó forrás teljes egészében felhasználódik az önkormányzat által ellátandó kötelező és
önként vállalt feladatok ellátására, valamint az önkormányzati intézmények zavartalan
működésének biztosítására.
Mindazon által 2013. évtől, így a 2015. évben is sikerült az önkormányzatnak úgy
összeállítania éves költségvetését, hogy abban hiány nem állt fenn, igaz nem is lehet hiánya,
mivel az éven túli lejáratú hitelek felvételét csak a Kormány engedélyével vehetik igénybe az
önkormányzatok.
Önkormányzatunk az év eddig eltelt időszakában már számos pályázatot nyújtott be
(gondozási központ, önkormányzati konyha, sportcsarnok felújítására, illetve járdaépítésre),
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de sajnos a központi pályázati források nagyságrendje olyan alacsony volt, hogy számos
esetben több tízszerese az önkormányzatok által benyújtott igény, mint a rendelkezésre álló
forrás.
Az év során azonban voltak sikeres pályázatok is, és így a tanyagondnoki hálózat fejlesztése
kapcsán az önkormányzat az I. tanyagondnoki körzetbe egy új, Ford típusú tanyagondnoki
gépjárművet tudtunk beszerezni.
Sikeresnek ítéli az önkormányzati intézmények napelemes rendszerének kiépítésére nyert
pályázatot is, melynek keretében az önkormányzati intézmények (óvoda, polgármesteri
Hivatal, művelődési ház, sportcsarnok, idősek otthona) tetejére kerültek a napelem panelek
felszerelésre, és a tegnapi napon már a DÉMÁSZ le is cserélte a villanyórákat, megkezdődött
a napelemes panelek energia termelése. Az önkormányzat ezzel a beruházásával értéket
termel és a megtermelt energiának köszönhetően az önkormányzati intézmények villamos
energia fogyasztásának kiadása jelentősen lecsökken.
Sikeresnek ítéli továbbá, igaz nem csak helyi szintű beruházás, hanem a Dél-alföldi Régió
településeivel közösen több mint 120 településen valósul meg az ivóvízminőség javító
program által az ivóvizet szolgáltató kutak arzénmentesítése. Településünk esetében
örvendetes hír, hogy a belterületi víziközműből egy kiépülő csőrendszeren keresztül a
külterületi Almajori településrészen is biztosított lesz ugyanazon minőségű ivóvíz, mint a
település belterületén.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászó lás:
Miksz Jánosné: Elmondja, hogy nem a napirendhez kapcsolódóan, de szeretné felhívni a
figyelmet és kéri a megoldást abban, hogy a Sallai tanító utca és a Hunyadi utca végében lévő
közterületen a Csont László által szerelt autók teljesen elfoglalják az utca nagyrészét,
valamint ugyanezen személy megbízásából nagy rakománnyal terhelt kamionok a Hunyadi
utcán szinte minden este járatszerűen járnak, így a Hunyadi utca útburkolata ebből kifolyólag
teljesen meg is süllyedt. A további károk megelőzése érdekében intézkedést kér az
önkormányzattól.
Szilágyi Mihályné: Egyetért a felszólalóval, szerinte is kellene kezdeni valamit az ott kialakult
helyzettel, mert ez közvetlen a temető mellett helyezkedik el. Arról az utcarészről szinte már
meg sem lehet közelíteni a temető bejáratát, és nem is mutat túl szépet az ott lévő sok
roncsautó. Ő személy szerint szinte már fél arra elmenni, mivel olyan állapotok uralkodnak
ott, valamint sokszor a kutyák is szabadon vannak.
Csíszár Csaba: Az önkormányzat már több ízben is küldött ki felszólítást, hogy a közterületről
pakoljon el, ez eddíg nem vezetett eredményre. Telephellyel nem rendelkezik, és valóban
bitorolja azt az utcaszakaszt. Elmondja, hogy továbbra is foglalkoznak a problémával és
keresik a megoldást.
-------------
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A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette az önkormányzat 2015. évi munkájáról
szóló tájékoztatót.

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

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csiszár Csaba
jegyző

