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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 25-i nyílt üléséről

24/2016.(II.25.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolójáról

25/2016.(II.25.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervéről

26/2016.(II.25.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi továbbképzési
tervének jóváhagyása

27/2016.(II.25.) ÖK

Könyvtári szakértői, szakfelügyelői vizsgálat jóváhagyása

28/2016.(II.25.) ÖK

Közétkeztetési szolgáltatási szerződések jóváhagyása

5/2016.(II.29.) R

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 7/2015.(III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról

6/2016.(II.29.) R

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

7/2016.(II.29.) R

A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók
támogatásáról szóló 14/2006.(X.1.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2016.(II.29.) R

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 17/2015.
(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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29/2016.(II.25.) ÖK

Szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása

30/2016.(II.25.) ÖK

Ivánka-majori II. csatorna fenntartási többletköltségeihez
való hozzájárulás megállapodásának jóváhagyása

31/2016.(II.25.) ÖK

Szociális Szolgáltató Központ Kisszállási telephelyére
vonatkozó 2016. évi költségvetésről szóló tájékoztató
elfogadása

32/2016.(II.25.) ÖK

Halas Tűzvédelem Kft közfoglalkoztatással összefüggő
munkavédelmi tevékenység ellátása ajánlatának elfogadása

33/2016.(II.25.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati
funkcióinak meghatározása

34/2016.(II.25.) ÖK

Kisszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításáról

35/2016.(II.25.) ÖK

Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról

36/2016.(II.25.) ÖK

Családok otthonteremtési kedvezménye helyi támogatása

37/2016.(II.25.) ÖK

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötendő
kommunikációs együttműködési megállapodás
jóváhagyása

38/2016.(II.25.) ÖK

Kádár Imre 0436 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanra tett vételi ajánlatáról

_____________________________
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 25-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,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirend kerüljön megtárgyalásra az alábbi
kiegészítéssel:
- kerüljön törlésre a
2.) napirend a „Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása”
és helyette
2.) napirendként kerüljön felvételre a „Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi
továbbképzési tervének jóváhagyása” című napirend, továbbá
- kerüljön felvételre
9.) napirendként „Intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés
jóváhagyása”,
15.) napirendként az „BKM Önkormányzattal kötendő kommunikációs együttműködési
megállapodás jóváhagyása”,
16.) napirendként „Kádár Imre 0435 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi
ajánlata”
valamint
- zárt ülés keretében
1.) napirendként „Előterjesztés a Kisszállás 0101/3 hrsz-ú szántó ingatlan
tulajdonjogának átruházásról szóló szerződés tárgyában született NAK állásfoglalással
szemben benyújtott kifogások elbírálásáról”
2. naprendként „Fogaszati asszisztens kinevezésének módosítása”
című napirendek.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi munkatervének
jóváhagyása
Előadó: Bundula Melinda intézményvezető
2.) Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi továbbképzési tervének jóváhagyása
Előadó: Bundula Melinda intézményvezető
3.) Könyvtár szakértői, szakfelügyelői vizsgálatának jóváhagyása
Előadó: Bundula Melinda intézményvezető
4.) Kisszállás Község Önkormányzata és a Kisszállás Önkormányzati Kft. közötti vásárolt
élelmezés szolgáltatói szerződések jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Szociális intézményi térítési díj felülvizsgálata
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
6.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Javaslat a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
9.) Intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
10.) Előterjesztés a tisztított szennyvíz elvezetését biztosító Ivánka-majori II. csatorna
fenntartási többletköltségeihez hozzájárulásáról
Előadó: Kispál István polgármester
11.) Előterjesztés a Kiskunhalasi Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyére
vonatkozó 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
12.)

Halas Tűzvédelem Kft közfoglalkoztatással összefüggő munkavédelmi ajánlata
Előadó: Kispál István polgármester

13.)

Alapító okiratok felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester

14.) Javaslat a Családi Otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódó önkormányzati
támogatásról
Előadó: Kispál István polgármester
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15.) BKM Önkormányzattal kötendő kommunikációs együttműködési megállapodás
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
16.)

Kádár Imre 0435 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi ajánlata
Előadó: Kispál István polgármester

17.) Előterjesztés a Kisszállás 0101/3 hrsz-ú szántó ingatlan tulajdonjogának átruházásról
szóló szerződés tárgyában született NAK állásfoglalással szemben benyújtott kifogások
elbírálásáról (zárt ülés keretében)
Előadó: Kispál István polgármester
18.)

Fogászati asszisztens kinevezésének módosítása (zárt ülés keretében)
Előadó: Kispál István polgármester

19.)

Tájékoztató a két ülést közt történt fontosabb eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

20.)

Képviselői kérdések, interpellációk
___________________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi
munkatervének jóváhagyása
Előadó: Bundula Melinda intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak
szerint az intézmény 2015. évi beszámolóját és a 2016. évi munkatervét is.
Elmondja továbbá, hogy az intézmény honlapjára feltöltésre került a 2016. évi munkaterv,
mely tartalmazza az intézmény és a civil szervezetek rendezvényeit is, melyet nagyon jó
ötletnek tart, hogy együttesen képet lehet kapni, mely intézmények és mely szervezetek adott
hónapban milyen programokat kínálnak a lakosságnak.
Benedek János: Egy dolgot szerte kiemelni, mely véleménye szerint igen dicséretes. Minden
hónapban egy-egy kisszállási gyermek munkáiból készítenek kiállítást a Művelődési Ház
előterében, melyet az intézményt látogatók megszemlélhetnek. Nem tudja kinek az ötlete
alapján került kivitelezésre, de támogatja azt.
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Malustyik László: Javasolja, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak szerint keressék a
lehetőséget, a kontakt személyt arra, hogy a digitális és írott sajtó anyag mind szélesebb
körben eljuthasson a lakosság részére.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
24/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi
beszámolóját.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
25/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervéről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi
munkatervét.
____________________________

2.) Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi továbbképzési tervének jóváhagyása
Előadó: Bundula Melinda intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy az intézményi továbbképzési tervben szereplő
képzések kiadása az intézmény 2016. évi költségvetésében betervezésre kerültek, azok plusz
kiadással nem járnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak
szerint az intézmény 2016. évi továbbképzési tervét.
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------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
26/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

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

3.) Könyvtár szakértői, szakfelügyelői vizsgálatának jóváhagyása
Előadó: Bundula Melinda intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a vizsgálatot végző szakértő a Miskolci
Megyei Könyvtár Igazgatója volt. Személyesen is jelen volt a vizsgálatnál, a szakértővel
személyesen is tárgyalt. Egészen más volt az ő hozzáállása az ellenőrzés során, mint a
korábbiakban már több alkalommal is ellenőrzést végző Ramháb Máriának a Bács-Kiskun
Megyei Könyvtár igazgatójának.
Molnár Éva elmondta személyes véleményét, miszerint a település nagyon hangulatos, jól
felszerelt könyvtárral rendelkezik, és javasolta, hogy az intézmény a továbbiakban is tartsa
meg önállóságát. Nem látja annak szükségességét, hogy az intézmény integrálódjon a megyei
könyvtárhoz. Javasolta továbbá, hogy a selejtezéssel, illetve a számítógépek elhelyezésével
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket mielőbb végezzék el, melynek részben – a
számítógépek elhelyezésével kapcsolatban – már eleget is tettek. A selejtezés elvégzésére
pedig az önkormányzat március 1-től 3 fő közfoglalkoztatott személyt, valamint a megyei
közművelődési intézet – közfoglalkozatás keretében – szintén további 3 személyt biztosít.
Személyes véleménye, hogy Molnár Éva független szakértő sokkal szimpatikusabb volt, mint
a környékbeli könyvtári szakértők. Jó volt hallani, hogy egy kistelepülés is képes olyan
színvonalat teremteni, mint egy megyei könyvtár anélkül, hogy beolvadna a megyei
könyvtárellátó szervezetbe.
Javasolja, hogy a testület fogadja el Molnár Éva szakértő által tett megállapításokat és vállalja
a szakértői véleményben foglalt hiányosságok elvégzését.
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak
szerinti szakértői véleményt.
Rozsnyai Attila: Meglátása szerint nagyon eredményesen működik az intézmény, sok szép
eredményt ért el, melyet a szakértői vizsgálat alá is támaszt. Éppen ezért felhívja a figyelmet,
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hogy az azonnal kiküszöbölhető hibákat mielőbb pótolja az intézmény, hogy a legközelebbi
ellenőrzés során ne kelljen 0 értékként szerepelnie olyannak például, hogy az intézményben a
könyvtár megtalálását segítő eligazító tábla nincs kihelyezve. Ezek csak apró hiányosságok,
nem pénz kérdése, ilyen hiányosságok ne szerepeljenek a jövőben egy-egy ellenőrzés
alkalmával, mert csak az összképet rontják.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
27/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Könyvtári szakértői, szakfelügyelői vizsgálat jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és Molnár Éva könyvtári szakértő (3104
Salgótarján, Csehov út 4.) Művelődési ház és Könyvtár
szakfelügyelői vizsgálatban foglalt megállapításaival
egyetért.
A Képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy
a szakfelügyelői vizsgálatban foglaltaknak tegyen eleget.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Intézményvezető
____________________________

4.) Kisszállás Község Önkormányzata és a Kisszállás Önkormányzati Kft. közötti
vásárolt élelmezés szolgáltatói szerződések jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a testület a múlt ülésen tárgyalta és
módosította az intézményi étkeztetéshez kapcsolódóan a nyersanyagnormát, melyet követően
az általános iskolás gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az óvodás gyermekek
ellátásához kapcsolódóan javasolja az előterjesztésbe foglalt közétkeztetési szolgáltatási
szerződések jóváhagyását.
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 gyermekek étkeztetéséhez kapcsolódó szolgáltatási
szerződéseket.
Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, véleménye szerint csupán elírásról lehet szó, ezért javasolja,
hogy a szerződésekben a térítési díj kerüljön módosításra szolgáltatási díjra.
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------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
28/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Közétkeztetési szolgáltatási szerződések jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésbe foglaltak szerint
jóváhagyja a Kisszállás Önkormányzati Kft-vel (6421
Kisszállás, Felszabadulás u. 28.)
– az általános iskolás gyermekek napközbeni
ellátásával, valamint
– az óvodás gyermekek ellátásával
kapcsolatos étkeztetési feladatok ellátására létrejövő
közétkeztetési szolgáltatási szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szerződések aláírására.
____________________________

5.) Szociális intézményi térítési díj felülvizsgálata
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint nem javasolja a szociális
étkeztetés intézményi térítési díjának emelését, tekintettel arra, hogy így is igen alacsony az
igénybevevők száma, és ha azt az önkormányzat emelné, akkor éppen a legjobban rászoruló
idős személyek, vagy egyszemélyes háztartások esnének el a szociális étkeztetés
igénybevételi lehetőségétől.
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 az előterjesztésben foglaltak szerint nem
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális étkeztetés intézményi térítési díja emelésre
kerüljön.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta és
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint ne emelje fel a
szociális étkeztetés intézményi térítési díját.
Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a szociális étkeztetést igénybe vevők száma igen
alacsony, a 2016. januári étkezők száma is csak 31 fő volt. Az intézményi térítési díj
felülvizsgálatánál 34 fővel kerül számításba vételre az étkezők száma, de ez nem jelenti azt,
hogy naponta ennyi fő igénybe is veszi az ellátást. A költségvetési törvényben foglaltak
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szerinti számítási mód alapján kell a 34 fő ellátottal kikalkulálni az 1 adagra jutó szolgáltatási
önköltséget. Sajnos ez az ellátotti létszám igen alacsony, ezért keresni kell annak megoldását,
hogy azt a létszámot az önkormányzat növelni tudja. Ha több ellátott veszi igénybe az
szociális ellátást, akkor az önkormányzat több normatívát is tud igényelni. Az
önkormányzatnak ezért két lehetősége van, vagy megemeli a rendeletében az ellátást igénybe
vevő személy tekintetében a rendszeres havi jövedelem mértékére vonatkozó alsó határt, vagy
olyan plusz jogosultságot vezet be, amellyel növelhető lenne az étkezést igénybe vevők
létszáma. Ez lehetne például, hogy az önkormányzat a 70 vagy 75 éven felüliek esetében
jövedelem vizsgálat nélkül – alanyi jogon, de nem ingyenesen – biztosítja a szociális
étkeztetés igénybevételének lehetőségét.
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre kerüljön felülvizsgálatra és számbavételre, hogy
milyen lehetőségek is állnak az önkormányzat rendelkezésére.
Kispál István: Támogatja a Bizottsági Elnök javaslatát. Javasolja, hogy a testület már most,
jelen ülés keretében módosítsa a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének 5.§ (2) bekezdés e) pontját úgy, hogy az
az alábbiak szerint szabályozza az étkeztetés tekintetében a szociális rászorultságot: „a
szolgáltatást igénybe vevő személy, akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.”
Malustyik László: Egyetért a rendelet módosításával, hiszen valóban a már 75 éven felüliek
esetében fennállhat olyan egészségi állapot, hogy szívesen vennék igénybe a szociális
étkeztetést. Ugyanakkor az egyedülálló személyek esetében is vonzó annak lehetősége, hogy a
szociális étkeztetés mellett döntsenek és ne kelljen nekik minden nap egy főre főzniük.
Csíszár Csaba: Elmondja, nincs annak akadálya, hogy a testület most módosítsa a szociális
ellátásokról szóló rendeletét, mivel a módosítással a rászorulók részére jogot biztosít és nem
kötelezettséget állapít meg. Megjegyzi továbbá, hogy véleménye szerint a jelenlegi
szabályozás szerinti jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-áról 350 %-ra történő módosításával az önkormányzat nem vállal olyan nagy terhet,
amely indokolatlan lenne. A soros testületi ülésre pedig elkészítik a felülvizsgálatot.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a

5/2016.(II.29.)
önkormányzati rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
____________________________
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6.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályról szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság a mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és mivel az önkormányzat szociális juttatásokról szóló rendeletébe új juttatás
került beépítésre, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak
szerint módosítsa a szervezeti és működési szabályzatában az átruházott hatáskörök
gyakorlását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
6/2016.(II.29.)
önkormányzati rendeletét
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
____________________________

7.) Javaslat a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a rendelet hatályon kívül helyezését azért terjesztették a
testület elé, mert az önkormányzat évek óta nem csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási
támogatási rendszerhez, így a rendelet további hatályban tartásának nincs oka.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Malustyik László: Felveti, hogy bizony a településen is vannak olyan felsőoktatásban
résztvevő tanulók, akiket lehetne támogatni. Valamilyen más támogatást nem lehetne részükre
biztosítani? Lehetne nemcsak szociális rászorultság alapján, hanem például tanulmányi
eredmény alapján is támogatásban részesíteni őket.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Képviselő-testület minden évben tárgyalta, így 2016.
tanévre vonatkozóan is döntött arról, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
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Ösztöndíjpályázathoz nem kíván csatlakozni. Az indok minden képviselőtársa előtt ismert,
mivel a korábbi időszakban minden önkormányzat szinte magára maradt a támogatási
rendszerben.
A felsőoktatásban tanuló nappali képzésben résztvevő tanulóknak a gyermekvédelmi törvény
alapján ugyan úgy lehet igényelniük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, mint a
kiskorú gyermekeknek, mely szintén számos lehetőséget biztosít a tanulónak. Aki pedig
egyéb okból azt nem tudja igénybe venni és rászorult, az az önkormányzathoz fordulhat
segítségért, és részére a települési támogatás keretében támogatást is tud biztosítani az
önkormányzat. A helyi rendeletben van erre lehetőség, és aki arra rászorult, az ki is szokta
használni. Ezen túl a felsőoktatásban tanulók számos támogatást, ösztöndíjat és különféle
kedvezményeket tudnak igénybe venni, melyeket a felsőoktatási intézmény biztosít számukra.
Dr. Muskó Zsolt: Egyetért előtte szóló képviselőtársával. Megjegyzi továbbá, hogy a
tanulmányi eredmény általi támogatás bevezetésével sem ért egyet, hiszen az sem lenne
igazságos, mivel nem lehet minden felsőoktatási képzést egyenrangúnak tekintetni. Például
egy jogi egyetemen a 4 átlag többet ér, mint egy kommunikációs képzésben elért 4,8
tanulmányi átlag.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
7/2016.(II.29.)
önkormányzati rendeletét
a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról szóló 14/2006.(X.1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről,
mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.
____________________________

8.) Gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Elmondja, hogy a nyersanyag norma változása miatt a gyermekintézményi
térítési díjak felülvizsgálatára került sor, és javasolja, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetben foglaltak szerint határozza meg 2016. március
1-től a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakat.
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 a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 2016. március 1-től történő módosítását.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
8/2016.(II.29.)
önkormányzati rendeletét
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 17/2015.(XI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
mely a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.
____________________________

9.) Intézményen
jóváhagyása

kívüli

szünidei

közétkeztetési

szolgáltatási

szerződés

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 328/2011.(XII.29.)
Kormányrendelet módosításának 2016. január 1-jétől történő hatályba lépésével bevezetésre
került a szünidei étkeztetés, mint új ellátási forma.
A települési önkormányzat a szünidei étkeztetést az iskolás korú gyermekek esetében a tanév
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet,
valamint az óvodás korú gyermekek esetében az óvoda zárva tartásának időtartama alatti
munkanapokon, valamint a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári
tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint ezen időtartamra eső óvoda
zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon köteles megszervezi.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a
szülő/törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére ingyenesen biztosítja. Ezzel egyidejűleg a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek részére a korábbi években megszervezett nyári
gyermekétkeztetés megszüntetésre került.
A Kormányrendelet 13/B. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat jegyzője a 2016.
február 1-jén fennálló jogosultság alapján 2016. február 15-éig írásban tájékoztatta a
hátrányos helyzetű (HH) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermek törvényes képviselőjét a szünidei étkeztetés
igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a biztosítás időtartamáról,
helyszínéről.
Sajnos a megalkotott jogszabály nem úgy érvényesült, mint azt a jogalkotó szerette volna.
Ugyanis felvetődött a kérdés, hogy a nagykorú HH és HHH tanulók beletartoznak-e a
szünidei étkeztetésre jogosultak körébe?
A megyei kormányhivatal részéről egy állásfoglalás szerű tájékoztatás érkezett, miszerint a
szünidei gyermekétkeztetésről rendelkező Gyvt. 21/C. §-a a „gyermek” kifejezést használja,
ami a Gyvt. 5. § a) pontja értelmében a gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú. Álláspontjuk szerint is ugyanakkor
kétséges, hogy ez megfeleltethető-e a jogalkotó akaratának, hiszen intézményi jogviszony
esetében akár az ingyenes, akár a kedvezményes gyermekétkeztetés megilleti a nagykorú

14
gyermeket is. Mivel azonban a Magyar Államkincstár jogértelmezése szerint csak a kiskorú
gyermekre kötelező a szünidei étkeztetés biztosítása, ezért felvetődik a kérdés, hogy
önkormányzatunk a nagykorú, de középfokú iskolába járó tanulók részére is biztosítsa-e a
szünidei étkeztetést.
Az önkormányzat nyilvántartásában jelenleg összesen 63 fő HH és HHH gyermek van, ebből
a szünidei étkeztetés kapcsán 47 fő jogosult az ellátásra. A 47 fő közül 6 fő nagykorú
középiskolába járó gyermek. Meglátása szerint az önkormányzat a 6 nagykorú gyermek
részére is biztosítsa a szünidei étkeztetést. A Pénzügyi Bizottsággal is ismertette ezt a
javaslatát és kérte a Bizottság állásfoglalását, aki támogatta azt a javaslatot, hogy az
önkormányzat a kiskorú gyermekek szünidei étkeztetését a nagykorú középiskolai gyermekek
részére is biztosítsa.
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és 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 Kisszállás Önkormányzati Kft-vel kötendő intézményen kívüli
szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződést. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a
szünidei étkeztetést az önkormányzat a középiskolába járó nagykorú gyermekekre
vonatkozóan is terjessze ki.
Ceglédi Zoltánné dr.: Meglátása szerint már egy kicsit túl van lihegve az ingyenes
gyermekétkeztetés. Azzal, hogy szélesítik az ingyenes ellátásra való jogosultságot nem
számolnak azzal, hogy ezzel azt érik el, hogy a szülők már nem is akarnak főzni, ugyanakkor
arról meg senki nem számol be, hogy ez az ingyenes étkeztetés valójában mennyibe is kerül
az államnak és mennyibe az önkormányzatoknak.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
29/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja a Kisszállás Önkormányzati Kft-vel (6421
Kisszállás, Felszabadulás u. 2.8) kötendő intézményen
kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződést.
A Képviselő-testület
szerződés aláírásával.

megbízza

____________________________

a

Polgármestert

a
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10.) Előterjesztés a tisztított szennyvíz elvezetését biztosító Ivánka-majori II.
csatorna fenntartási többletköltségeihez hozzájárulásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a
szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan megkérte az ATIVIZIG-től a szennyvíz
tisztítótelepének vízjogi üzemeltetési engedélyét és befogadó nyilatkozatát. Az ATIVIZIG a
nyilatkozatot úgy hajlandó csak kiadni – mondván a Kisszállás Ivánka-majori II. csatornát a
tisztított szennyvíz befogadásával fokozott terhelés éri –, hogy ha az önkormányzat az
előterjesztésben szereplő megállapodást jóváhagyja és vállalja, hogy a csatornába bevezetett
szennyvíz mennyisége után 1,7 Ft/m3 + Áfa díjat fizet a vagyonkezelő ATIVIZIG részére. Ez
a költség éves szinten kb. 100.000 Ft kiadást jelent. Tekintettel arra, hogy a Közreműködő
Szervezetnek szüksége volt a befogadó nyilatkozatra, ezért a megállapodást aláírása után
terjesztette a testület elé utólagos jóváhagyás céljából.
Elmondja továbbá, hogy a szennyvíztelepet üzemeltető Kiskunsági Víziközmű Szolgáltatót
megkereste ez ügyben, aki szóbeli ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy jövő évtől már nem az
önkormányzat, hanem az üzemeltetővel kerül megkötésre e megállapodás és az üzemeltető
fogja ezt a kiadást megtéríteni az ATIVIZIG részére. A Szolgáltató elmondta, hogy más
településeken is így működik, hogy az üzemeltető fizeti meg ezt a kiadást, és nem az
önkormányzat.
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 hagyja jóvá a Kisszállás Ivánka-majori II. csatorna fenntartási
többletköltségekhez való hozzájárulásáról szóló megállapodást.
Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, jogszabály alapján valaki köteles ezt a díjat megfizeti, mely
jelen esetben az önkormányzat lett. Azonban elég érdekes, hogy egy állami intézmény, mint
az ATIVIZIG egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű társulattól kér
hozzájárulást, hiszen valamilyen formában mindkettő állami fenntartásból működik.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
30/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Ivánka-majori II. csatorna fenntartási többletköltségeihez
való hozzájárulás megállapodásának jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja a Kisszállás Ivánka-majori II. csatorna
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fenntartási többletköltségekhez való hozzájárulásáról szóló
megállapodást.
____________________________

11.) Előterjesztés a Kiskunhalasi Szociális Szolgáltató Központ kisszállási
telephelyére vonatkozó 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az SZSZK Kisszállási
telephelyére vonatkozó 2016. évi költségvetésről szóló előterjesztést.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
31/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Szociális Szolgáltató Központ Kisszállási telephelyére vonatkozó
2016. évi költségvetésről szóló tájékoztató elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a Kiskunhalasi Szociális Szolgáltató Központ
Kisszállási
telephelyére
vonatkozó
2016.
évi
költségvetésről szóló előterjesztést.
____________________________

12.) Halas Tűzvédelem Kft közfoglalkoztatással összefüggő munkavédelmi
ajánlata
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közmunkaprogram helyszíni ellenőrzése
kapcsán derült arra fény, hogy a közfoglalkoztatottak részére is biztosítani kell a
munkavédelmi oktatást. Tekintettel arra, hogy Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető
jogosultság hiányában ennek nem tud eleget tenni, ezért megkeresték az önkormányzati
intézmények tűz- baleset és munkavédelmi tevékenységét ellátó Halas Tűzvédelem Kft-t, aki
ajánlatot adott e tevékenység elvégzésére. Javasolja, hogy az önkormányzat az
előterjesztésben foglalt I. ajánlatot – mely a dokumentáció készítés egyszeri díját valamint
havi átalányt foglalja magába – fogadja el.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és a Polgármester Úr javaslatának figyelembe vételével javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a Halas
Tűzvédelem Kft I. ajánlatát.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
32/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Halas Tűzvédelem Kft közfoglalkoztatással összefüggő
munkavédelmi tevékenység ellátása ajánlatának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a Halas Tűzvédelem Kft (6400 Kiskunhalas,
Szentháromság tér 9.) közfoglalkoztatással összefüggő
– 40-60 fő/év munkavédelmi tevékenység ellátására
irányuló dokumentáció készítés egyszeri 60.0000 Ft +
Áfa díjra, valamit
– 1.500 Ft/hó + Áfa átalánydíjra
irányuló ajánlatát.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
közfoglalkoztatással
összefüggő
munkavédelmi
tevékenység ellátására kösse meg a vállalkozási
szerződést.
____________________________

13.) Alapító okiratok felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az intézmények törzskönyvi nyilvántartását
minden év elején felülvizsgálja a Képviselő-testület. Javasolja, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint fogadja el a testület a törzskönyvi nyilvántartás módosítására irányuló
javaslatokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja, hogy az önkormányzat kormányzati funkciói közül ne
kerüljön törlésre a 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység. Igaz,
hogy az önkormányzatnak nem áll szándékában helyi népszavazást tartania, de a jelenlegi
kormányzati helyzetet figyelembe véve bármikor kiírásra kerülhet egy népszavazás, ezért a
továbbiakban is inkább maradjon meg e kormányzati funkció az önkormányzat törzskönyvi
nyilvántartásába, hogy év közben ez miatt ne kelljen módosítani azt.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
33/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzata
kormányzati funkcióinak meghatározása
Kisszállás község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisszállás község
Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 2016. évi kormányzati funkcióit az
alábbiak szerint határozza meg:
011130
013320
013350
016020
016080
031030
041231
041232
041233
041236
041237
042130
045160
045161
047120
047410
051030
052020
052080
063020
063080
064010
066010
066020
072112
072311

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start- munkaprogram- téli közfoglalkoztatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Piacüzemeltetése
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
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Ifjúság – egészségügyi gondozás
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetése
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

074032
091140
096015
102023
104037
104042
106010
106020
107051
107052
107053
107055

A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkcióinak bevezetését 2016.
január 1. napjával határozza meg, mellyel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
kormányzati funkciókról szóló 56/2015.(III.26.) ÖK határozatát.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
34/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállási Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisszállási
Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Önkormányzata által 2012. február 27.
napján kiadott 25/2012.(II.27.) ÖK számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:
Módosító okirat
Jelenlegi
alapító okirat
4. pont

Módosított alapító okirat
4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölése az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Módosító rendelkezés:

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napjától kell alkalmazni.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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35/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda
Kisszállás Község Önkormányzata által 2012. február 27. napján kiadott
26/2012.(II.27.) ÖK számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint
módosítom:
Módosító okirat
Jelenlegi alapító
okirat
4. pont

Módosított alapító okirat
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciói
közül az alábbi funkció törlésre kerül:
096015

Módosító rendelkezés:

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napjától kell alkalmazni.
____________________________

14.) Javaslat a Családi Otthonteremtési
önkormányzati támogatásról

kedvezményhez

kapcsolódó

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, Képviselőtársuk javaslatára kidolgozásra került, hogy a települési
önkormányzat miként tudna lehetőséget biztosítani a családok otthonteremetési
kedvezményéhez kapcsolódóan.
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt
határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat a kedvezményes
telekvásárlási szerződés külön pontjába foglalja bele, amennyiben 10 éven belül a vevő
értékesíti az ingatlant, akkor a mindenkori piaci érték szerint visszafizeti a telekárat az
önkormányzatnak.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta és a
Pénzügyi Bizottság javaslatával megegyezően elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Elmondja továbbá, hogy a Polgármester Úr kezdeményezésére javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a testület bízza meg a Humánpolitikai Bizottságot a kedvezményes
telekkiosztás feltételeinek kidolgozásával. Meglátása szerint ez azért fontos, mert jelenleg 2
db közművesített telek áll az önkormányzat rendelkezésére, igaz a későbbiekben ezt lehetne
bővíteni, de azt is számba kell venni, mi van akkor, ha a jelenleg rendelkezésre álló 2 telekre
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egy időben több, mint 2 kérelem érkezik be. Fontos, hogy az önkormányzat ezt keretbe
foglalja a későbbi bonyodalmak megelőzése érdekében.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
36/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Családok otthonteremtési kedvezménye helyi támogatása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta „A családok otthonteremtési kedvezménye
helyi támogatása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület a Nap utcában lévő 2 db
önkormányzati tulajdonú építési telek eladási árát 1
Ft/m2 + ÁFA összegben határozza meg, abban az
esetben, ha a vevő a 2016. január 1. napjától érvényes
új CSOK rendelet feltételei szerint építkezés céljára
vásárolja meg.
2. A Képviselő-testület megbízza a Humánpolitikai
Bizottságot, hogy a kedvezményes telekvásárlással
kapcsolatos feltételek részletszabályait dolgozza ki.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
fenti döntésről a helyben szokásos módon tájékoztassa
a település lakosságát, és kérelem esetén a fenti
feltételnek megfelelő vevővel kössön adásvételi
szerződést.
____________________________

15.) BKM Önkormányzattal
megállapodás jóváhagyása

kötendő

kommunikációs

együttműködési

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a megyei önkormányzat a jövőre nézve is össze kívánja fogni a
megyei települések fejlesztési terveit, ezért javasolja az előterjesztésben szereplő
kommunikációs együttműködési megállapodás jóváhagyását.
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 az együttműködési megállapodást.
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------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
37/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötendő
kommunikációs együttműködési megállapodás jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal (6000
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) kötendő kommunikációs
együttműködési megállapodást.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírásával.
____________________________

16.) Kádár Imre 0435 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi ajánlata
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy Kádár Imre Kisszállás, II. körzet 62. szám alatti lakos vételi
ajánlatot tett az önkormányzattal közös tulajdonban lévő 0436 hrsz-ú gyep művelési ágú
ingatlanra. Vételi ajánlata 500.000 Ft/ha. Az önkormányzat tulajdoni illetősége 1570 m2.
Tekintettel arra, hogy a testület a múlt hónapban döntött egy másik (jelenleg gyümölcsösként
használt) ingatlantulajdonának értékesítéséről, ahol 110 Ft/m2 árat határozott meg, ezért
javasolja, hogy Kádár Imre esetében is 110 Ft/m2 árat határozzon meg a testület.
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 ingatlanrész értékesítésére 110 Ft/m2 árat határozzon meg.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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38/2016.(II.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kádár Imre 0436 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanra tett vételi ajánlatáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Kádár Imre (6421 Kisszállás, II. körzet 62.)
önkormányzati tulajdonú Kisszállás 0436 hrsz-ú gyep
művelési ágú 1651/4143 tulajdoni hányad osztatlan közös
tulajdonra tett vételi ajánlatát.
A Képviselő-testület az önkormányzat és Kádár Imre
osztatlan közös tulajdonában lévő ingatlan önkormányzati
részilletőségre a vételárat 110 Ft/m2-ben határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére.
____________________________

17.) Tájékoztató a két ülést közt történt fontosabb eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a megyei önkormányzatnál lejelentett
és a Fejlesztési Minisztériumnál jóváhagyott TOP pályázatok körében az önkormányzat
jelenleg 4 pályázati projektötletének megvalósítására nyílik lehetőség az alábbiak szerint.
Az előzetes információk szerint az önkormányzati konyha, valamint az óvoda felújítására
benyújtandó pályázatok elhúzódnak, mivel a pályázati kiírások várhatóan csak 2017. I.
negyedévében kerülnek meghirdetésre. A tervezést és az előkészületeket viszont már 2016ban meg lehet kezdeni, hogy felkészült legyen az önkormányzat a pályázat benyújtására.
A közeljövőben megjelenő pályázati kiírások szerint a településen ipari parkok létesítésére,
valamint a település központjából az 55-ös főútig kivezető kerékpárút építésére, valamint az
55-ös főúton buszváró és kiszolgáló épület kialakítására tudna az önkormányzat pályázatot
benyújtani.
Az ipari park kialakítására településünk esetében 150 millió Ft-os keretösszeget hagyott jóvá
a megyei önkormányzat. Az önkormányzat előzetes elképzelései szerint a volt vásártér helyén
tervezte kialakítani a zöld övezetes ipari park kialakítását a saját tulajdonát képező 3,5 ha-os
ingatlanán. Ebben lát azonban egy kis buktatót, mivel a beruházás megvalósulását követő 5
éven belül a betelepítési kötelezettség meg kell, hogy haladja az 50 %-ot. Sajnos ebbe a
hibába esett Kiskunhalas település is. Nem akarja, hogy a pályázat megvalósítására kapott
támogatást az önkormányzatnak a későbbiekben, akár részben is, de vissza kelljen fizetnie.
A megjelent pályázati felhívás szerint azonban lehetőség van úgynevezett barna mezős
beruházások megvalósítására is, mely a település belterületén kialakításra kerülő
beruházásokra irányul. Ebben lát is lehetőséget, és javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja
meg annak lehetőségét, hogy a szintén önkormányzati tulajdonban lévő PUKI üzemek
felújítása és új vállalkozások beindítása miként lehetne kivitelezhető. A rendelkezésre álló
épületeket lehetne felújítani, akár új épületeket építeni, illetve az infrastruktúra hálózatot
kiépíteni. Lehetőséget lát továbbá abban is, hogy akár egy önkormányzati logisztikai
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központot hozzanak létre, vagy az önkormányzati kft végezhetne ott termelő beruházást.
Körvonalazódott benne annak lehetősége is, hogy az önkormányzat egy mini vágópontot, akár
hűtő- és feldolgozó üzemet is létrehozhatna, hiszen a településen, vagy a szoros
környezetében nincs ilyen. A településen élő hentesek közösen akár bérelhetnék is a
beruházás során kialakított létesítményeket. Mindezt előzetesen vetette fel, hogy
képviselőtársai is gondolkodjanak és ötleteiket egy rendkívüli ülés keretében foglalják össze,
hiszen ebben a pályázatban nagy lehetőség van a település fejlődésére, akár munkahelyek
teremtésére is. A 150 millió Ft-os forrást más célterületre átcsoportosítani nem lehet, ezért
célszerű olyan beruházásban gondolkodni, amelyre a forrást teljes egészében ki tudja
használni az önkormányzat.
Február elején a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás. Az elnyerhető összeg
50 millió Ft. A településen az önkormányzat és részben magántulajdonban álló „Bagolyvár”
épületének, vagy az általános iskola épületének felújítása jöhetne szóba. Utána kell azonban
érdeklődni, hogy a „Bagolyvár”, mivel nem 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, ezért arra
lehet-e pályázatot benyújtani. Az iskola esetében benyújtható lenne a pályázat, de ott a
rendelkezésre álló keretösszeg nem elegendő az épület teljes felújítására. Meglátása szerint az
iskola épületek felújítására még fog megjelenni pályázati kiírás, hiszen mióta állami
fenntartásba kerültek az oktatási intézmények, folyamatosan kerülnek felújításra az iskolák is.
Véleménye szerint abban esélyesebb lenne a település.
__________________________

18.) Képviselői kérdések, interpellációk
Rozsnyai Attila: Érdeklődik, hogy a belterületi tűzgyújtással kapcsolatban nem lehetne
valamilyen helyi szabályozást, lehetőséget teremteni? Falun élünk, sok a kerti zöld- és
növényi hulladék, és tavasz közeledtével a lakosság részéről is erre igény merült fel.
Benedek János: Támogatja Képviselőtársa felvetését, igenis szükség van a helyi szabályozásra
és lehetőséget kell teremteni a lakosságnak, hogy a saját portáján a növényi hulladékot a
tavaszi munkálatok megkezdésével – természetesen a szükséges előírások betartásával –
eltüzelhesse.
Csíszár Csaba: Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy a helyi önkormányzat a belterületi
szabadtéri tűzgyújtást saját hatáskörben szabályozhatja. Viszont ebben az esetben is csak a
kerti növényi eredetű hulladék égetésére hatalmazhat fel a rendelet. Az egyéb kommunális
eredetű hulladékokat esetleg műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek
maradékait és csomagoló anyagait szelektíven kell gyűjteni. A következő ülésre elkészíti az
előterjesztést, és javaslatot tesz a kerti növényi eredetű hulladékok égetésével kapcsolatosan.
____________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.
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