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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 15-i nyílt üléséről

14/2016.(II.15.) ÖK

Gyermek és szociális intézményi nyersanyagnorma
felülvizsgálata

15/2016.(II.15.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft részére fűnyíró
beszerzésre támogatás biztosítása

16/2016.(II.15.) ÖK

Malustyik László és Rozsnyai Attila képviselők
szavazásból történő kizárása

17/2016.(II.15.) ÖK

Képviselői laptopok beszerzése

3/2016.(II.16.) ÖK R

Szociális juttatások rendszeréről

4/2016.(II.17.) ÖK R

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről

18/2016.(II.15.) ÖK

Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi költségvetési
hozzájárulásának felülvizsgálata

19/2016.(II.15.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzata 2016-2019. évi
középtávú terve

20/2016.(II.15.) ÖK

Napraforgó Óvoda 2016. évi továbbképzési tervének
jóváhagyása

21/2016.(II.15.) ÖK

Napraforgó Óvoda óvodai felvételre történő
jelentkezés időpontjának meghatározása

22/2016.(II.15.) ÖK

Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
szabályozó megállapodások jóváhagyása

23/2016.(II.15.) ÖK

Polgármesteri Hivatal álláshelyének bővítése

_____________________________
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15-én
16.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csíszár Csaba jegyző
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,
Malustyik László, Dr. Muskó Zsolt és
Rozsnyai Attila képviselők,
Varga Nándorné óvodavezető
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
mind a 7 jelen van, így az ülés határozatképes.

Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirend kerüljön megtárgyalásra azzal a
kiegészítéssel, hogy
1.) napirend a) pontjaként a „Javaslat a gyermek és szociális intézményekben
alkalmazott nyersanyag norma felülvizsgálatára”, valamint
7.) napirendként az „Előterjesztés a Kisszállási Polgármesteri Hivatal álláshely
bővítéséről”
című napirendek kerüljenek felvételre.

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

JAVASLAT

1.) Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervét megalapozó
önkormányzati rendeletek és határozatok elfogadása
a. Javaslat a gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyag norma
felülvizsgálatára
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető
b. Önkormányzati Kft fűnyíró vásárláshoz önkormányzati támogatás iránti kérelme
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető
c. Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. Ügyrendi Bizottság elnöke
d. Javaslat a szociális juttatások rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervének meghatározása, az
erről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Kisszállás Község Önkormányzata 2016-2019. évi középtávú tervének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Napraforgó Óvoda dolgozói 2016. évi továbbképzési tervének elfogadása
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
5.) Napraforgó Óvoda 2016/2017. nevelési évre gyermekek beíratási időpontjának
kijelölése, feltételek meghatározása
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
6.) Előterjesztés az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló
költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó
megállapodások jóváhagyására
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Előterjesztés a Kisszállási Polgármesteri Hivatal álláshely bővítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Tájékoztató a két ülést közt történt fontosabb eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Képviselői kérdések, interpellációk
___________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervét megalapozó
önkormányzati rendeletek és határozatok elfogadása
a. Javaslat a gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyag
norma felülvizsgálatára
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályi előírások betartása
érdekében 2015. szeptember 1-jétől az új nyersanyagnorma szerint kerülnek összeállításra az
étrendek. Ennek köszönhetően a kevesebb só és cukorbevitel mellett megnövekedett a
tejtermékek, és a friss zöldségfélék fogyasztása.
Míg a bentlakásos intézmény esetében a napi ötszöri étkezések száma, addig a
gyermekétkeztetés tekintetében két új korcsoport (bölcsődés, valamint az iskolás 15. éves
kortól) került bevezetésre.
A felülvizsgálatot követően egy szerény mértékű emelést javasol a Képviselő-testületnek
meghatározni az előterjesztésben ismertetettek alapján.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a gyermek és szociális intézményekben
alkalmazott nyersanyagnormákat.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
14/2016.(II.15.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Gyermek és szociális intézményi
nyersanyagnorma felülvizsgálata
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felülvizsgálta a gyermek és szociális intézményekben
alkalmazott nyersanyagnormát, melyet 2016. március 1-től
az előterjesztésben foglaltak szerint határoz meg.
____________________________
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b. Önkormányzati Kft fűnyíró vásárláshoz önkormányzati támogatás iránti
kérelme
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzati kft fűnyíráshoz rendelkezésre álló gépparkja
igen elöregedett, és mivel új feladatként jelentkezik a 2015. évben megépült és az
önkormányzatok fenntartásába átadott kerékpárút melletti zöldterület kaszálása, ezért
szükséges lenne egy nagyobb teljesítményű, akár lízingelési megoldás igénybevételével is egy
fűnyíró beszerzése.
A bizottsági ülésen részletesen megvitatásra kerültek a lehetséges megoldások, melyet
követően megfogalmazódott, hogy a gépbeszerzés szükséges és indokolt, ezért az
önkormányzat a 2015. évi pénzmaradványából biztosítja a gépvásárláshoz szükséges összeget
a kft részére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és a Polgármester Úr javaslatával megegyezően javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat a kft részére biztosítson támogatást a 2015. évi
pénzmaradványából az átlagostól erősebb terhelésnek megfelelő műszaki paraméterekkel
rendelkező önjáró fűnyíró beszerzésére.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
15/2016.(II.15.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzati Kft részére
fűnyíró beszerzésre támogatás biztosítása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a
Kisszállás Önkormányzati Kft (6421 Kisszállás,
Felszabadulás u. 28.) részére a 2015. évi
pénzmaradványából 1.700.000 Ft támogatást biztosít
önjáró fűnyíró beszerzésére.
____________________________
c. Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. Ügyrendi Bizottság elnöke
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatásul elmondja, hogy minden évben a költségvetési rendelet
tárgyalásakor a testület felül szokta vizsgálni a képviselők tiszteletdíjáról szóló
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önkormányzati rendeletet, melyre most is sor került és bizottság egyhangú állásfoglalása
alapján nem javasolja a Képviselő-testületnek a 3/2014.(II.7.) települési önkormányzati
képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Elfogadja a Bizottság javaslatát, de megjegyzi, hogy a képviselői tiszteletdíjak
mértéke bizony igen szerény.
----------A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követő határozat hozatal nélkül tudomásul vette a
Humánpolitikai Bizottság javaslatát.
----------Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja továbbá, hogy a Bizottság 2 szavazattal és 1 tartózkodással
határozott arról is, hogy a 2014. évi önkormányzati képviselőválasztáson megválasztott két új
képviselő részére az önkormányzat a 2015. évi pénzmaradványa terhére biztosítson egy-egy
laptopot a képviselői munkához, hasonlóan, mint korábbiakban az akkori képviselők részére.
Kispál István: Köszöni a Bizottság javaslatát, melyet maximálisan támogat. Elmondja, hogy a
2016. évi költségvetés tervezésekor szóba is került az új képviselők részére a laptop
beszerzés, de a végén a tényleges költségek betervezése elmaradt.
Rozsnyai Attila: Bejelenti személyes érintettségét, és hogy a szavazásban nem kíván részt
venni.
Malustyik László: Szintén személyes érintettségre hivatkozva bejelenti, hogy a szavazásban
nem kíván részt venni.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
16/2016.(II.15.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Malustyik László és Rozsnyai Attila képviselők
szavazásból történő kizárása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján Malustyik László és Rozsnyai Attila képviselőket
személyes érintettség miatt a képviselői laptop
beszerzésre irányuló szavazásból kizárja.
-------------
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
17/2016.(II.15.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Képviselői laptopok beszerzése
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság 3/2016.(II.15.) ÜB
határozatát és azzal egyetértve a 2014. évi önkormányzati
képviselőválasztáson megválasztott két új képviselő
részére az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványából
egy-egy laptop beszerzését biztosítja a képviselői
munkájukhoz.
____________________________
d. Javaslat a szociális juttatások rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a rendelet felülvizsgálatával az önkormányzatnak az volt a
célja, hogy a lakosság részére szélesebb körben tudja biztosítani a lehetőséget az egyes
szociális ellátásokra.
Tekintettel arra, hogy a rendelet módosítására irányuló javaslatot mindkét bizottság
részletesen megtárgyalta, így azzal kapcsolatban további kiegészítést nem kíván tenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat szociális
juttatások rendszeréről szóló rendeletét az előterjesztésben foglaltak szerinti alkossa meg.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta és javasolja
a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak szerinti szociális rendelet megalkotását.
A bizottság javasolja továbbá, hogy az egyes ellátási formák igénylésénél a hivatalban
rendelkezésre álló kérelem nyomtatványok egészüljenek ki azzal, hogy a kérelmező milyen
egyéb önkormányzati támogatási formában részesül. Meglátása szerint ez azért fontos, hogy a
döntést hozó lássa, a kérelmező notórius/ rendszeres segélykérő, vagy csak esetenként nehéz
helyzetbe kerülése miatt fordul az önkormányzathoz segítségért.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
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3/2016.(II.16.)
önkormányzati rendeletét
szociális juttatások rendszeréről,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
____________________________

2.) Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi
meghatározása, az erről szóló rendelet elfogadása

költségvetési

tervének

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési tervét szintén
mindkét bizottság megtárgyalta, azzal kapcsolatban kiegészítést nem kíván tenni.
Javasolja azonban, hogy az önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetési tartalékánál
rendelkezésre álló 13 millió Ft fejlesztési célokra, pályázatokhoz szükséges önerő fedezetre
kerüljenek majd felhasználásra. Ezt azért kívánja hangsúlyozni, hogy a korábbiakban már
gyakorlattá vált takarékos szemléletet követve a tartalékban lévő keret ne az önkormányzat
működési költségeire használódjanak fel, hanem abból valós fejlesztések, beruházások
valósuljanak meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztésben foglaltak szerinti
alkossa meg. A bizottság javasolja továbbá, hogy a költségvetési tervben szereplő tartalék
csakis önkormányzati fejlesztési célokat szolgáljanak.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint
alkossa meg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
A Bizottság javasolja továbbá, hogy az önkormányzat által a Szociális Szolgáltató Központ
részére biztosított hozzájárulások kerüljenek felülvizsgálatra, mivel a tavalyi adatokhoz
képest jelentős mértékű növekedés áll fenn 2016. évre vonatkozóan.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
4/2016.(II.17.)
önkormányzati rendeletét
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a Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről,
mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
18/2016.(II.15.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi költségvetési
hozzájárulásának felülvizsgálata
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2016. évi költségvetési tervét, ezen belül a
Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyeire
vonatkozó tervet is.
A Képviselő-testület megállapította, hogy az előző évi
hozzájáruláshoz képest 50 %-kal emelkedik a fizetendő
hozzájárulás összege, amelyet nem tart indokoltnak, mert
az ellátandó feladat egyik feladatellátási-helyen sem
növekedett.
A költségvetési-tervezetet készítőket arra kéri, hogy – a
korábbi években megszokott formában – adjon részletes
tájékoztatást az ápoló-gondozó központ, a családsegítés és
gyermekjóléti és a házi segítségnyújtás intézményi
feladatainak 2016. évi tervezett;
1.) feladatmutatók
nagyságáról
és
állami
költségvetésből megillető támogatás és a tervezett
intézményi térítési díj mértékéről és a személyi
térítési díjból származó éves bevételekről,
2.) feladatonként a tervezett létszámról, és az azzal járó
bér- és járulékai, egyéb juttatások,
valamint
a
dologi
kiadások
nemenkénti
bemutatásáról,
3.) a „központi irányítás”-ban dolgozók létszámáról,
dologi kiadásáról, az ebből származó megosztott
költségek településekre való terhelésének számítási
módjáról.
____________________________

3.) Kisszállás Község Önkormányzata 2016-2019. évi középtávú tervének
elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint fogadja el az önkormányzata 2016-2019. évi középtávú tervét.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
19/2016.(II.15.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzata 2016-2019. évi középtávú terve
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
összegét az alábbiak szerint határozza meg a 2016-2019.
évekre:
Adatok e Ft-ban
Bevételek
2016
2017
2018
2019
Helyi adók
61.910 55.000 55.000 55.000
Önkormányzati vagyon és vagyon értékű
jogok értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
74
74
74
74
Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény,
részesedés értékesítése, privatizációból
származó bevétel
Bírság, pótlék és díjbevétel
450
450
450
450
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen:
62.434 55.524 55.524 55.524
Kiadások
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,
kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével
megkötött adásvételi szerződés
Legalább 365 nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés
Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Összesen:

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

____________________________
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4.) Napraforgó Óvoda dolgozói 2016. évi továbbképzési tervének elfogadása
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az intézmény továbbképzési tervéhez kapcsolódó kiadások az
intézmény 2016. évi költségvetésében betervezésre is kerültek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint fogadja el a Napraforgó Óvoda éves továbbképzési tervét.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek az óvoda 2016. évi
továbbképzési tervének elfogadását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
20/2016.(II.15.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Napraforgó Óvoda 2016. évi továbbképzési tervének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Napraforgó Óvoda 2016. évi
továbbképzési tervét az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
____________________________

5.) Napraforgó Óvoda 2016/2017. nevelési évre
időpontjának kijelölése, feltételek meghatározása

gyermekek

beíratási

Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint
határozza meg a Napraforgó Óvoda beíratási időpontját.
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Megjegyzi azonban, amit már a Bizottsági ülésen is szóvá tett, hogy egyáltalán nem látja
indokát annak, hogy az óvodai beíratás időpontját a testületnek kelljen meghatároznia.
Meglátása szerint ez nem fenntartói hatáskör, hanem sokkal inkább intézményvezetői. Talán
akkor van értelme, ha nagyobb településekről beszélünk, de esetünkben is csak egy óvoda
működik, nem indokolt a testületi hatáskör. Véleménye szerint jelen és az előző napirendi
pont kapcsán is fenntartja, hogy éppen akkor lehetne a bürokrácia csökkentő döntésről
beszélni, ha ezen döntések intézményvezetői hatáskörben maradhatnának.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
21/2016.(II.15.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Napraforgó Óvoda óvodai felvételre történő
jelentkezés időpontjának meghatározása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a
Napraforgó Óvoda 2016/2017. nevelési évére az óvodai
felvételre történő jelentkezés időpontját 2016. április 25.
napjától április 29. napjáig határozza meg.
____________________________
16 óra 45 perckor Rozsnyai Attila képviselő távozott az ülésről, így a Képviselő-testület
létszáma 6 főre csökkent.
____________________________

6.) Előterjesztés az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben
önálló költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint az önálló,
és a részben önálló költségvetési szervek utalványozásával, pénzkezelésével kapcsolatos
szabályozásokat tartalmazza a munkamegosztási megállapodás, melyet a testületnek évente
felül kell vizsgálnia.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint fogadja el az intézményekkel kötendő 2016. évre vonatkozó
munkamegosztási megállapodást.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
22/2016.(II.15.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
szabályozó megállapodások jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és Polgármesteri Hivatal, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az
Önkormányzat önállóan működő intézményei (Napraforgó
Óvoda, Művelődési Ház és Könyvtár) közötti, 2016. évi
költségvetés végrehajtása tárgyában született, a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó
megállapodásokat az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
megállapodások aláírásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal
____________________________

7.) Előterjesztés a Kisszállási Polgármesteri Hivatal álláshely bővítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, mint már az előterjesztés is ismerteti, hogy a
Hivatalán történő álláshely bővítés az önkormányzat 2016. évi költségvetésében
többletkiadással nem járna.
A plusz egy fő köztisztviselő pénztáros helyettesi illetve gazdálkodási feladatokat látna el.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a köztisztviselői álláshely betöltése érdekében az
önkormányzat pályázati felhívást tegyen közzé. A megüresedett közalkalmazotti álláshelyet a
szülési szabadságon lévő munkatársunk szabadságról való visszatéréséig fenn kell tartani.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
-------------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
23/2016.(II.15.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Polgármesteri Hivatal álláshelyének bővítése
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a
Kisszállási Polgármesteri Hivatal álláshelyét egy
köztisztviselői álláshellyel növeli.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az
álláshely bővítést követően az új álláshely betöltésére
pályázatot hirdessen.
Határidő: azonnal.
____________________________

8.) Tájékoztató a két ülést közt történt fontosabb eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:
-

A pályázati kiírások megjelenéséről és a pályázatok készítésére folyamatosan jönnek
az értesítők. Azokra a TOP-os pályázati felhívásokra, amelyekben terveztünk indulni,
várhatóan csak a 2017. évben tudunk pályázni.
Pénteken kerül sor a megyei önkormányzat szervezésében a vidékfejlesztési program
újabb pályázati felhívásaival kapcsolatos konzultációra. A téma a településképet
meghatározó épületek felújítása pályázati kiírás lesz, melyre esetünkben két épület
felújítására lehetne pályázni. Az egyik maga az iskola épülete, a másik pedig a
társasházként nyilvántartott Bagolyvár épülete. A támogatás mértéke maximum 60
millió Ft, melyből inkább az Bagolyvár épületét lehetne rendbe hozni. Ez egy vissza
nem térő alkalom, mindenképpen vizsgálni kell, hogy ebbe az irányban az
önkormányzat lépjen-e, de mivel az épület nem 100 %-ban önkormányzati tulajdonban
van, ezért azt is vizsgálni kell, hogy ilyen tulajdoni viszonyok mellett is be lehet-e
nyújtani a pályázatot. Az iskola épület felújítására a jelenlegi támogatási összeg nem
elegendő, ezért inkább annak esetében egy nagyobb volumenű pályázati kiírást kellene
megragadni.

-

A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a szennyvíztelepen megépítésre került a
géptároló, a garázskapuk is működnek, a hivatalos átadásra csütörtökön fog sor
kerülni.
Sajnos a korábbiakban is már említett tisztított szennyvíz kifolyással gondok vannak,
mert az üledék nagyobb mennyiségű, és mivel nem sikerült kikotortatni a csatornát,
hogy ott szabadon távozhasson a víz, ezért az ott pang.
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__________________________

9.) Képviselői kérdések, interpellációk
Ceglédi Zoltánné dr.: Érdeklődik, hogy vajon a lakosság rendelkezik-e azzal az
információval, hogy a szilárdhulladék kezeléssel kapcsolatos jogszabályok változtak, és ennek
következtében lehetőség van arra, hogy az egyszemélyes háztartásokban a kisebb űrtartalmú
60 literes kukákat is igénybe lehet venni.
Felveti továbbá, hogy a település honlapján az adóslista 2015. júniusi állapota tekinthető meg
a mai napig is. Meglátása szerint ezt a listát frissíteni kellene, vagy ha erre nem kerül sor,
akkor meg le kellene venni a tavaly nyári állapotot tükröző listát, mivel az azóta hátralékaikat
teljesítőkkel szemben ez igazságtalan.
Kispál István: Köszöni Képviselőtársa észrevételeit és elmondja, hogy bár még nem
köztudomású, de néhány lakosunk már értesült a kisebb méretű kukák igénybevételének
lehetőségéről. Erről a soron következő Önkormányzati Tájékoztatóban tájékoztatják a
lakosságot, melynek megjelentetésére rövidesen sor is fog kerülni.
Csíszár Csaba: Elmondja, hogy a település honlapjának frissítése, folyamatos karbantartása
szinte egy személyt igényel, melyre a jelenlegi keretek közt a hivatalnak nincs lehetősége.
Egyetért a Képviselő Asszony felvetésével, azt valóban frissíteni kell, de arra leghamarabb
csak március hónapban lát lehetőséget. Megjegyzi azonban, hogy az adóslista bevezetésének
bizony volt pozitív ereje, mert többen rendezték az önkormányzat felé fennálló tartozásukat.

____________________________

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

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

