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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 31-i nyílt üléséről

46/2016.(III.31.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi Üzleti tervének
elfogadásáról

47/2016.(III.31.) ÖK

Háziorvosi beszámoló elfogadásáról

48/2016.(III.31.) ÖK

Házi gyermekorvosi beszámoló elfogadásáról

49/2016.(III.31.) ÖK

Védőnői beszámoló elfogadásáról

9/2016.(IV.1.) ÖK R

A szabadtéri égetés szabályairól

10/2016.(IV.1.) ÖK R

A „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozásáról

50/2016.(III.31.) ÖK

Kisszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítása

51/2016.(III.31.) ÖK

Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosítása

52/2016.(III.31.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve

_____________________________
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 31-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 azzal a
kiegészítéssel, hogy kerüljön felvételre
6.) napirendként az „Alapító okiratok módosítása”
8.) napirendként a „Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Egyesületének
támogatási kérelme”
című napirendi pontok.

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

JAVASLAT

1.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
2.) Beszámoló a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ellátásról
Előadó: Dr. Binszki Terézia háziorvos, Dr. Szarvas Gyula gyermekorvos
3.) Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről
Előadó: Kádárné Nyíri Szilvia védőnő
4.) Javaslat a szabadtéri égetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
5.) „Tiszta udvar - rendes ház mozgalom elindítása”
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Alapító okiratok módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
7.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Egyesületének támogatási kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Előterjesztés Erhardt Mónika kifogásának elbírálásáról (Zárt ülés keretében)
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
Hurtony Dániel (Kisszállás, Felszabadulás u. 31.) lakásbérleti ügye (Zárt ülés
keretében)
Előadó: Kispál István polgármester
11.)

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

12.)

Képviselői kérdések, interpellációk

___________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Malustyik László: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint fogadja el az Önkormányzati Kft 2016. évi üzleti tervét.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
46/2016.(III.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzati Kft.
2016. évi Üzleti tervének elfogadásáról
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján
elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi
Üzleti tervét.
____________________________

2.) Beszámoló a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ellátásról
Előadó: Dr. Binszki Terézia háziorvos, Dr. Szarvas Gyula gyermekorvos
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, 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 mind a háziorvosi, mind a gyermekorvosi szolgálat működéséről szóló beszámolót.
Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Bizottság ugyan nem tett javaslatot, de a
háziorvos részéről elhangzott, hogy a Petőfi u. 22. szám alatti orvosi rendelőben az épület
villamos hálózatával gond van, napi szinten túlterheltség jelentkezik az elavult villamos
hálózat miatt. A Doktornő érdeklődött, hogy az önkormányzat kíván-e a közeljövőben
pályázatot benyújtani és az épületet felújítani, mert arra szükség lenne.
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Tudomása szerint jelenleg van egy egészségügyi alapellátással kapcsolatos pályázati kiírás,
melynek benyújtási határideje még nem járt le. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy ennek
keretében az önkormányzat tudna-e pályázatot benyújtani a kötelező feladatként ellátandó
háziorvosi alapellátást biztosító épület felújítására.
A gyermekorvos is felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy a gyermekorvosi rendelőnek is
helyet biztosító önkormányzati ingatlan műszaki állaga egy-két helyen állagvizsgálatot
igényel, mivel van egy olyan helyiség, ahol vizesedés figyelhető meg, illetve kérte, hogy az
ingatlan udvarában és előkertjében a zöldfelület kezelés legyen biztosított, mellyel, mint
képviselő maximálisan egyetért.
Elmondja továbbá, hogy a gyermekorvosi beszámoló kapcsán a kötelező védőoltásokról,
illetve az ajánlott védőoltásokról érdeklődött a Doktor Úrtól. Mivel a nem kötelező
védőoltások térítési díj kötelesek, ezért ennek igénybevételét a szülők nem minden esetben
engedhetik meg annak anyagi vonzatai miatt, éppen ezért felvetődött benne, melyet a
Bizottság is támogatott, hogy az önkormányzat vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan
tudna ebben segítséget nyújtani.
A Bizottság javasolja, kerüljön felmérésre, hogy felmenő rendszerben az újszülött gyermekek
esetében milyen igény mutatkozik a nem kötelező védőoltások iránt, amennyiben az
önkormányzat vállalná, hogy szociális rászorultság alapján az adott évi költségvetésének
szociális keretéből fedezetet nyújtana e védőoltásokra.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
47/2016.(III.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Háziorvosi beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja Dr. Binszki Terézia háziorvos háziorvosi
szolgálat működéséről szóló beszámolóját.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
48/2016.(III.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Házi gyermekorvosi beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja Dr. Szarvas Gyula gyermekgyógyász házi
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gyermekorvosi
szolgálat
beszámolóját.
____________________________

működéséről

szóló

3.) Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről
Előadó: Kádárné Nyíri Szilvia védőnő
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, 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 a védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolót.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
49/2016.(III.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Védőnői beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a védőnői szolgálat beszámolóját.
____________________________

4.) Javaslat a szabadtéri égetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Elmondja, hogy a testület március 10-i rendkívüli ülésén tárgyalta, de nem
alkotta meg helyi rendeletét a szabadtéri égetés szabályairól, mivel a tervezet csak a
belterületen történő égetés szabályait tartalmazta.
Ismételten áttekintve a szabadtéri tűzgyújtás feltételeit szabályzó Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014.(XII. 5.) BM rendelet 225-228. §-ait, egyértelműen
megállapítható, hogy a központi jogszabály a külterületi égetést nem tiltja, illetve az irányított
égetés tekintetében határoz csak meg korlátokat. Így a külterületen lévő, lábon álló növényzet,
tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését
előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal. Az erről szóló szabályozást
célszerűnek tarja a rendelet-tervezetben új eleméként a 9. §-ba beépítve szerepeltetni.
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Javasolja, hogy a testület az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet szerint alkossa meg
rendeletét és biztosítsa a belterületen is a szabadtéri égetés lehetőségét a lakosság részére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Csíszár Csaba: Elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi Kirendeltség is szigorúan figyeli és
nyomon követi a szabadtéri égetés szabályainak betartását, éppen ezért rendszeresen küldik a
tájékoztató anyagokat az önkormányzatok részére, hogy azokat a lakossághoz juttassák el.
Az égetés helyett inkább a komposztálást ajánlják mindenkinek, nemcsak a környezet
védelme miatt, de a balesetveszély elkerülése céljából is. Sajnos a statisztikák azt igazolják,
hogy az erdőtüzek zömét emberi mulasztás illetve a szabálytalan szabadtéri égetés okozza,
ezért is ilyen nagyfokú a figyelem felhívás.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
9/2016.(IV.1.)
önkormányzati rendeletét
a szabadtéri égetés szabályairól,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
____________________________

5.) „Tiszta udvar - rendes ház mozgalom elindítása”
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, tekintettel arra, hogy a napirendet mindkét bizottság tárgyalta, ezért
ahhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint
alkossa meg a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozás rendjéről szóló helyi rendeletét. A
Bizottsági ülésen felmerült, hogy a nyertes a kitüntető táblán túl valamilyen tárgyi díjazásban
is részesüljön, de úgy látták helyesnek, hogy erről majd a Képviselő-testület döntsön a Bíráló
Bizottság javaslata, előterjesztése alapján.
Malustyik László: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint azzal a módosítással fogadja el a rendelet-tervezetet, hogy „Az elismerő címet
elnyert lakóingatlan tulajdonosa, vagy használója a cím elnyerésének évét követő öt egymást
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követő évben nem vehet részt a pályázaton az elismerő címmel érintett ingatlan
vonatkozásában.”.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
10/2016.(IV.1.)
önkormányzati rendeletét
a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozás rendjéről,
mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
____________________________

6.) Alapító okiratok módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
50/2016.(III.31.) 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 2015. május 15.
napján kiadott 703-4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:
Módosító okirat
Jelenlegi
alapító okirat
3.1. pont
4. pont

5.3. pont

Módosított alapító okirat
Az alapító okirat 3.1. pontjában a „felügyeleti szervének” szövegrész
elhagyásra kerül.
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
Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.
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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:
51/2016.(III.31.) 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 2015. május 15. napján kiadott 7055/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 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
3.1. pont

4. pont
5.3. pont
6. pontja

Módosított alapító okirat
Az alapító okirat 3.1. pontjában a „felügyeleti szervének” szövegrész
elhagyásra kerül.
Az alapító okirat 3. pontja a következő 3.2. alponttal egészül ki:
3.2.A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.Megnevezése: Kisszállás Község Önkormányzata
3.2.2.Székhelye: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciói közül az
alábbi funkció törlésre kerül:
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.
Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.A köznevelési intézmény
6.1.1.Típusa: Óvoda
6.1.2.Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Köznevelési feladat
keretében az óvodai nevelés és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek nevelése
6.1.3.Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: gazdálkodási feladatait a
Kisszállási Polgármesteri Hivatal látja el.
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszám a köznevelési intézmény

1

feladatellátási hely
megnevezése
6421 Kisszállás,
Felszabadulás u. 34.

tagozat
megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám
67 fő
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6.8. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan
címe

1

6421
Kisszállás,
Felszabadulás u. 34.

ingatlan
helyrajzi
száma

529

vagyon feletti rendelkezés joga,
vagy a vagyon használati joga
A vagyongazdálkodás szabályait
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2013.(VI.28.)
önkormányzati
rendelete szabályozza.
Az óvoda a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat a nevelő-oktató
feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó
vagyonrendelete alapján. Az óvoda
a rendelkezésére álló vagyont nem
jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

az ingatlan
funkciója,
célja

óvodai
nevelés
biztosítása

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

7.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy jelenleg ugyan üres az önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervének táblázata, de amennyiben év közben sikeres pályázata lesz az
önkormányzatnak, akkor természetesen annak figyelembe vételével év közben lehetőség lesz
a közbeszerzési terv módosítására.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
52/2016.(III.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési
tervét a melléklet szerint fogadja el.
A Képviselő-testület
felkéri Kisszállás Község
Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy a közbeszerzési tervet
Kisszállás honlapján tegye közzé.
____________________________
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8.) Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Egyesületének támogatási
kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és elviekben
állást foglalt arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 40.000 Ft-tal támogassa az
Egyesületet, akinek tagjai a településen 2016. június 25-én idegenforgalmi célú felvonulását
tartanak.
A Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a civil szervezetek rendjéről
szóló helyi rendeletét és teremtse meg a támogatás jogszabályi lehetőségét.
Malustyik László: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság szintén megtárgyalta és a Humánpolitikai Bizottság javaslatával megegyezően
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyesület támogatását.
-----------A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül tudomásul vette a bizottsági javaslatokat.
____________________________

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

A március 10-i rendkívüli ülés keretében ismertetett Helyi gazdaságfejlesztés TOP1.1.3-15 kódszámú pályázati kiírással kapcsolatban szóba került, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező, korábbiakban „volt PUKI” üzemépületeinek
felújítása során olyan épületeket lehetne kialakítani, amelyek termelő tevékenységre
alkalmasak. Szóba került már egy önálló vágópont és húsfeldolgozó kialakítása is,
melyet helyi vállalkozók működtetnének, illetve egy fa brikett készítő üzem
létrehozása.
A Kft. ügyvezetőjével egy képviselőtársával és Erdélyi Róberttel - aki tervező és
műszaki ellenőr - március közepén egy fa brikett gyártó budapesti nonprofit szerveztet
kerestek fel üzemlátogatás céljából. Számos hasznos információval gazdagodtak és
sikerült olyan jó kapcsolatot kialakítani, hogy az üzem vezetői felajánlották
segítségüket, amennyiben az önkormányzat is belevág a projekt létrehozásába.
A vágópont kialakításával kapcsolatban pedig Magyarszék testvértelepülést kereste
meg, ahol szintén már működik egy önkormányzati kft által üzemeltett vágópont. Az
ottani vezetőség is szeretettel várja az önkormányzat delegációját az üzem
megtekintésére, és a meglévő jó kapcsolatokra tekintettel ígérték, amiben csak tudnak,
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segítséget nyújtanak. A közeljövőben sort is kell keríteni a mielőbbi helyszíni
szemlére, hogy a pályázat benyújtásához az információk rendelkezésre álljanak.
A beruházásokhoz helyszínt biztosító üzemépületek felmérésével az önkormányzat
megbízta Erdélyi Róbert mérnököt, aki a helyszíni szemlét követően hozzá is kezdett
az épületek hasznosításával kapcsolatos átdolgozásokhoz.
-

Szintén a március 10-i rendkívüli ülésen hozott döntések alapján az önkormányzat
benyújtotta támogatási igényét az OVIFOCI, valamint a Testvértelepülések
támogatására irányuló pályázati felhívásra.

-

Várhatóan a közeljövőben rendkívüli ülést is kell tartani, mivel az általános iskola
felújítására benyújtandó pályázathoz szükséges az épület energetikai felújítási terve. E
tervek elkészítésére - annak költségrendjére tekintettel - 3 ajánlatot kell beszereznie az
önkormányzatnak, melyek közül a legkedvezőbbet kell kiválasztania a testületnek.
____________________________

10.) Képviselői kérdések, interpellációk
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata is a mai napon
tartja testületi ülését és a napirendjei között szerepel a SZSZK térítési díjának felülvizsgálata.
Ezzel kapcsolatban érdeklődik, hogy a Kisszállási telephelyen a bentlakásos szociális otthon
esetében mennyiben határozták meg a térítési díj összegét? Vajon a 2016. évi költségvetés
elfogadásánál a most meghatározott összeggel, vagy az akkor hatályos térítési díj szerint
került betervezésre az intézményi bevétel?
Érdeklődik továbbá, hogy a településen végrehajtott ivóvízminőség javító programnak
köszönhetően már a tisztított ivóvíz áll rendelkezésre?
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy a Kisszállási telephely esetén a
bentlakásos szociális otthon térítési díját 2016. április 1. napjától 75.000 Ft/hó összegről
78.000 Ft/hó összegre emelkedik. A költségvetésünk tervezésekor az akkor hatályos 75.000
Ft/hó összegű térítési díjjal került megtervezésre a bevétel. A mostani emeléssel 700.000 Ftos bevétel többlet várható az SZSZK-nál.
A településünk szerencsés helyzetben van, mert itt már az új víztisztító berendezésnek
köszönhetően tisztított ivóvíz folyik a hálózatba, de sajnos egyes települések, mint Csikéria is,
ezt nem mondhatják el, a program jelenlegi szakaszában náluk még mindig az úgynevezett
nyers víz áll a lakosság rendelkezésére. Megjegyzi azonban, hogy a településen a helyreállító
földmunkák bizony még nincsenek befejezve, illetve ahol azt elvégezték, ott is vannak
olyanok, ahol újbóli helyreállítást kell kérni, mert annak minőség nem az eredeti állapot
szerinti.
Benedek János: Felhívja a figyelmet arra, hogy a központi parkokban a padok állapota erősen
felújításra szorulnak. Kéri, hogy erre figyeljenek oda.
Köszönetét fejezi ki annak, aki a Kossuth utcán a kátyúkat helyreállította. Egyúttal felhívja a
figyelmet arra is, hogy a hasonló helyezetek elkerülése érdekében szükséges lenne a Kápolnai
út mentén a vízelfolyást biztosítani.
Elmondja, hogy sok olyan idős ember él a településen, aki a saját ingatlanán, vagy ingatlana
előtti közterületen egészségi állapota, vagy kora miatt nem tudja a fűnyírást elvégezni. Nincs-
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e arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy valamilyen ingyenes megoldást tudna erre
biztosítani, hogy a rászorulók esetében a zöldterület kezelést térítés nélkül biztosítaná
számukra? Több településen is felvállalja ezt az önkormányzat.
Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, hogy a Kossuth utcai kátyújavítást Huczek
Sándor helyi lakos végezte el.
A zöldfelület kezelés kapcsán az önkormányzat eljutott arra a szintre, hogy megfelelő
gépparkkal rendelkezik, de sajnos az önkormányzati kft személyi állományában nincs annyi
fő, akivel az egyre növekvő igényeket ki tudná elégíteni. Sajnos személyi kapacitás hiánya áll
fenn az önkormányzatnál. Képviselőtársa felvetésére jelen pillanatban csak társadalmi munka
szervezésével látna megoldást.
Malustyik László: Az óvodavezető jelezte felé, hogy az óvoda udvarában lévő játszótér
kapuját a felelős személy már több ízben elmulasztotta bezárni, melynek következményeként
az óvoda épület hátsó bejárati ajtaján feszegetés nyomok látszanak.
Kispál István: Köszöni az észrevételt, az arra illetékesnek jelezni fogják a problémát.
Rozsnyai Attila: Szeretné megköszönni az önkormányzatnak, hogy e ciklusban, mint új
képviselő a munkájához ingyenesen használatba kapott egy laptopot.
Malustyik László: Csatlakozva Rozsnyai Attila képviselőtársához szintén szeretné
megköszöni a képviselői laptopot az önkormányzatnak.
____________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 óra 30 perckor
berekesztette.

Kmf.
Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

