1
Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 28-i nyílt üléséről
55/2016.(IV.28.) ÖK

A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról

56/2016.(IV.28.) ÖK

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint
a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015.
évi beszámolójának elfogadásáról

57/2016.(IV.28.) ÖK

Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása

11/2016.(V.2.) ÖK R

A helyi építési szabályokról szóló 14/2007.(XI.30.)
rendelet módosításáról

12/2016.(V.2.) ÖK R

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

13/2016.(V.3.) ÖK R

A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2013.
(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

58/2016.(IV.28.) ÖK

Kántor András Veterán Autósok és Motorosok
Egyesületének támogatása

59/2016.(IV.28.) ÖK

Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület
Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztályának
támogatása

60/2016.(IV.28.) ÖK

A 15/2016.(II.15.) ÖK Határozat – Kisszállás
Önkormányzati Kft. fűnyíró beszerzésre támogatás
biztosítása – módosításáról

61/2016.(IV.28.) ÖK

Közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről szóló
beszámoló és a 2016. évi tervének elfogadása

62/2016.(IV.28.) ÖK

Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása

63/2016.(IV.28.) ÖK

Rozsnyai Attila (Kiszállás, Sallai tanító u. 2.) részére a
740/34 hrsz-ú ingatlan értékesítése

64/2016.(IV.28.) ÖK

Kolompár Zoltánné (Kisszállás, Határ u. 20.) kérelméről

65/2016.(IV.28.) ÖK

Tört beton felajánlás elfogadása

______________________
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 28-án
16 óra 30 perces 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,
Dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető
Balotai Sándor körzeti megbízott
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
12.) napirendi pontként „Pályázati döntés a településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, korszerűsítése című
kiírás benyújtására” és
13.) napirendi pontként „Papdi József Kisszállás, Kállai É. u. 16. helyi lakos tört beton
felajánlása útjavításhoz”
című napirendi pontok.

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

JAVASLAT

1.) Beszámoló a 2015. évi közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető
2.) Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok
3.) Javaslat a helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Javaslat a szociális juttatások rendszeréről
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester

szóló

önkormányzati

rendelet

5.) Javaslat a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Javaslat a Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Egyesületének támogatására
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Kisszállás Önkormányzati Kft támogatási kérelme fűnyíró traktor vásárlásához
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
9.) Beszámoló a közmunkaprogram 2015. évi teljesüléséről és a 2016. évi tervekről
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
Rozsnyai Attila (Kisszállás, Sallai tanító u. 2.) vételi ajánlata a 740/34 hrsz-ú
önkormányzati ingatlanra
Előadó: Kispál István polgármester
11.)
Kolompár Zoltánné (Kisszállás, Határ u. 20.) vételi ajánlata az önkormányzati
tulajdonú Kisszállás, Május 1. u. 23. szám alatti ingatlanra
Előadó: Kispál István polgármester
12.)
Pályázati döntés a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, korszerűsítése című kiírás benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
13.)
Papdi József Kisszállás, Kállai É. u. 16. helyi lakos tört beton felajánlása
útjavításhoz
Előadó: Kispál István polgármester
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14.)

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

15.)

Képviselői kérdések, interpellációk
___________________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Beszámoló a 2015. évi közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Vaslóczki Ferenc: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet és külön köszöni a
lehetőséget, hogy a beszámoló kapcsán személyesen is megismerkedhet mind a testülettel,
mind a településsel.
Elmondja, hogy a Rendőrség országos szinten is igen nehéz évet zárt, mivel a migráció miatt
igencsak megnövekedtek a rendvédelmi feladatok, de mindezek ellenére elmondhatja, hogy
sikeres évet tudhat maga mögött. Sokat tettek azért, hogy a térségben élők a migrációból
adódó problémákból ne érezzenek semmit. Tudja, hogy egy-egy településnek az a
legmegnyugtatóbb, ha a körzeti megbízottja az adott településen lát el szolgálatot és áll
rendelkezésre, de többször előfordult, hogy egy-egy alkalommal a vezényléseknek
köszönhetően mégis más településeken kellett szolgálatot teljesíteniük. Ezt azzal próbálták
ellensúlyozni, amit a rendőri jelenlét közterületi óráinak száma is alátámaszt, hogy
lehetőségeikhez mérten többször is vidéki rendőrök járőröztek a településen. Ennek kapcsán
érdeklődik, a testületnek mi a véleménye arról, hogy a migráció megjelenésével tapasztalt-e a
település valamilyen problémát, vagy elégedett volt a Rendőrség munkájával.
Komolyan hisz abban, hogy a Rendőrség csak úgy tudja hatékonyan végezni munkáját, ha a
lakossággal illetve a településeken működő civil szervezetekkel együttműködik. Ezúton
kívánja megköszönni mind az Önkormányzatnak, mind a településen hatékonyan működő
Polgárőr Egyesületnek az egész éves együttműködést, azt a munkát és segítséget, amellyel
együtt a település közbiztonságát meg tudták teremteni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Rozsnyai Attila: Meglátása szerint, a településen a migráció miatt nem lehetett észrevenni
problémát. Azt viszont tapasztalták, hogy a körzeti megbízott és a vidéki rendőri szolgálatot
teljesítők jelenléte a településen folyamatos és kimagasló volt, melyet személy szerint ő
megnyugtatónak tartott.
Dr. Muskó Zsolt: Érdeklődik, mivel a statisztikai számokat áttekintve nem lehet
megállapítani, hogy az esetszámok emelkedése Kisszállás esetében vajon a helybéliek vagy a
vidéki átutazók általi bűncselekmények elkövetése miatt következett be.

5
Balotai Sándor: Sajnos a statisztika valóban csak adatszerű, sokszor neki, mint körzeti
megbízottnak sincs tudomása arról, hogy egy-egy eset a bírósági eljárást követően melyik
statisztikai eljárási cselekmény közé kerül besorolásra. Mindazon által elmondja, hogy 2008óta teljesít szolgálatot a településen és azóta megfigyelhető akár a betörések, akár a
szabálysértések esetében is a folyamatos visszaesés. Viszont az is megállapítható, hogy azon
helybéliek, akik a korábbi években már elkövettek szabálysértéseket, bűncselekményeket,
azok bizony visszaesők. Inkább mostanában az figyelhető meg, hogy egyre jobban terjed a
trükkös lopások és megtévesztések száma.
Ceglédi Zoltánné dr.: Egyetért képviselőtársával, hogy a statisztikai adatok igencsak
tényszerűek, és jó lenne helyette olyan adatokat inkább elemezni, amely Kisszállás esetében
relevánsak.
Megjegyzi továbbá, hogy Kisszálláson rend és béke van, mivel a helyben élők figyelnek
egymásra.
Malustyik László: Köszönetét fejezi ki a mind a helyi körzeti megbízottnak, mind a
Rendőrségnek az egész éves megfeszített munkáért. Érdeklődik, hogy a közeljövőben
várható-e a fejlesztés a körzeti megbízotti álláshely feltöltése esetében.
Dr. Vaslóczki Ferenc: Elmondja, hogy a létszámok emelése nem egyszerű feladat és nem is az
ő hatásköre, viszont a meglévő státuszok feltöltése a Kormánynak is az elsődleges
követelménye és prioritása. Ahhoz, hogy egy-egy meglévő státusz feltöltésre is kerülhessen,
az szükséges, hogy az megfelelően alá is legyen támasztva, azaz indokolva legyen az igény.
Meglátása szerint Kisszállás esetében a jelenlegi 1 fő körzeti megbízottal a feladat ellátás
biztosított, jól működik, és nem indokolja a település közbiztonsági helyzete, hogy a jövőben
egy másik körzeti megbízott is a településen lásson el szolgálatot. Éppen ezért állandó
létszámmal növelni a településen a körzeti megbízotti feladatellátást nem tudja biztosítani, de
időszakosan eddig és a jövőben is biztosítani fogják átvezényléssel azt, hogy a településen a
közbiztonság a jövőben is fennálljon.
Kispál István: Örül, hogy a településen jó a közbiztonság. Meglátása szerint is ez köszönhető
a jó együttműködésnek, a jó partneri kapcsolatnak. Az önkormányzat is mindent megtesz
annak érdekében, hogy mind külterületen, mind belterületen a lakosság közbiztonsága meg
legyen teremtve. Elmondja, hogy az önkormányzat a tanyavédelmi program keretében
pályázati forrás igénybevételével jelzőrendszeres házi segítségnyújtó készülékeket szerzett be,
melyeket ingyenesen az arra rászorulók részére kíván kiosztani. A készülékek jelzése a
tanyagondnokhoz, valamint a helyi Polgárőr Egyesülethez futnak majd be, akik szintén nagy
részt vállalnak abban, hogy a helyben élők mind egészségügyi, mind személyi biztonsága
biztosított legyen.
A körzeti megbízotti státuszhellyel kapcsolatban elmondja, hogy bár az elmúlt 5 évben már
csak egy fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot a településen, de eddigi információjuk szerint
mindig arról volt szó, hogy a meglévő, de be nem töltött státuszra keresik a szolgálatot
teljesítő rendőrt. Nem tudták, hogy a státusz betöltését indokolni is kell, de ha ez szükséges a
annak betöltéséhez, akkor a szükséges lépéseket az önkormányzat meg fogja tenni. Örülnek,
hogy számos alkalommal teljesítettek szolgálatot a településen vidéki rendőrök is, melyet
indokol is az, hogy a település nagy külterülettel és szórt tanyavilággal rendelkezik.
A település és a Képviselő-testület nevében megköszöni Balotai Sándor körzeti megbízott és a
Rendőrség munkáját.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
55/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A közrend és közbiztonság helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Kisszállás község 2015. évi közrend és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolóját.
____________________________

2.) Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a
Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló tárgyalására
meghívást kapott a Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltóparancsoka, aki telefonon jelezte,
hogy a mai napon 6 településen tárgyalják a képviselő-testületek a Kirendeltség előző évi
munkájáról szóló beszámolót, ezért az ülésen most személyesen megjelenni nem tud.
Elmondja, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvényben foglaltak szerint évente egyszer kötelező a Kirendeltség beszámolóját a
Képviselő-testület elé terjeszteni, melyet az előterjesztésben foglaltak szerint teljesítettek. A
beszámoló részletesen tartalmazza, hogy az ellátási körzet szerint mely településeken milyen
feladatokat végeztek, láttak el és azokat statisztikai kimutatásokkal is próbálták alátámasztani.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a
Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
56/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
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Kirendeltség valamint a Kiskunhalasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolóját.
____________________________

3.) Javaslat a helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy Rozsnyai Attila képviselőtársuk közel fél éve
kezdeményezte, hogy a település rendezési terve kerüljön módosításra. Az eljárás jelen
rendelet módosítás elfogadásával véget ér, így most már kérelmező a vállalkozásában
eltervezett beruházást végre is tudja hajtani.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Rozsnyai Attila: Bejelenti a napirendi pont kapcsán fennálló személyes érintettségét, és hogy
a szavazásban nem kíván részt venni.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
57/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján Rozsnyai Attila képviselőt személyes érintettség
miatt a szavazásból kizárja.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
11/2016.(V.2.)
önkormányzati rendeletét
a helyi építési szabályokról szóló 14/2007.(XI.30.) rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
____________________________
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4.) Javaslat a szociális juttatások rendszeréről 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 a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint módosítsa az önkormányzat
szociális juttatásokról rendszeréről szóló helyi rendeletét.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
12/2016.(V.2.)
önkormányzati rendeletét
a szociális juttatások rendszeréről szóló
3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
____________________________

5.) Javaslat a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként el kívánja mondani, hogy az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében a civil szerveztek támogatására betervezett támogatás a nem pályázati úton
megítélt támogatások összegével nem csökkenne. Az eredeti 500.000 Ft-os keret a pályázatot
benyújtó helyi civil szervezetek működési támogatására kerül szétosztásra, míg az egyéb
támogatási kérelmekről a pénzmaradvány terhére lehet döntést hozni.
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 módosítsa a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati
rendeletét.
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Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta és
hasonlóan a Pénzügyi Bizottság álláspontja szerint módosításra javasolja a Képviselőtestületnek az önkormányzat civil szervezetek támogatási rendjéről szóló helyi rendeletét.
Elmondja továbbá, hogy a bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy a községben időként
megjelenő állatbarát egyesület is kérhet-e támogatást az önkormányzattól. Ennek kapcsán
felhívja a figyelmet, hogy a rendelet módosításnak köszönhetően igen megszaporodhatnak
azon civil szervezetek száma, akik támogatást kérhetnek az önkormányzattól. Javasolja, hogy
a nem pályázati úton, de támogatásban részesülő civil szervezetek esetében is alkalmazza az
önkormányzat következetesen a rendelet azon előírásait, hogy a támogatást kérő civil
szervezetek is nyújtsák be a rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglalt mellékleteket és
nyilatkozatokat, pl: a szervezet létesítő okiratának másolatát, a szervezet bírósági
bejegyzésének 30 napnál nem régebbi igazolását, a szervezet előző évi számviteli
beszámolójának másolatát, a köztartozás nem létéről szóló állami és önkormányzati
adóhatósági igazolást, a szakmai program és pénzügyi tervet a megvalósítandó programra
vonatkozóan, stb. Meglátása szerint ez az önkormányzat saját védelme érdekében szükséges,
hogy ne csak a helyi civil szervezeteknek legyenek ezek előírva, és a rendeletben foglaltak
kerüljenek is végrehajtásra.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
13/2016.(V.3.)
önkormányzati rendeletét
a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló
11/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.
____________________________

6.) Javaslat a Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Egyesületének
támogatására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testület a múlt ülésen már napirendre tűzte a támogatási
kérelmet, de mivel a kérelem elbírálásához a jogi háttér nem volt biztosítva, ezért arról döntés
nem született. Az előző napirend kapcsán módosításra került az önkormányzat civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelete, melynek figyelembe vételével a
korábbiakban is javaslatként elhangzott 40.000 Ft támogatást javasol megállapítani a Kántor
András Veterán Autósok és Motorosok Egyesületének.
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 a Polgármester Úr javaslatával megegyezően javasolja a Képviselőtestületnek a civil szervezet támogatását.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 40.000 Ft-tal támogassa a civil szervezet Kisszállás településen
lebonyolítandó rendezvényét.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
58/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kántor András Veterán Autósok és
Motorosok Egyesületének támogatása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a XXIII. Kántor András Emléktúra
megrendezéséhez a Kántor András Veterán Autósok és
Motorosok Kiskunhalasi Sportegyesületnek (6400
Kiskunhalas, Tárogató u. 8.) a településen 2016. június 25i felvonulásához – a 2015. évi pénzmaradványa terhére –
40.000 Ft támogatást nyújt.
____________________________

7.)

Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Elmondja, hogy a civil szervezet már negyedik alkalommal fogja megrendezni
a településen az autós ügyességi versenyt, mely igen népszerű a lakosság körében. Javasolja,
hogy az önkormányzat szintén a 2015. évi pénzmaradványa terhére 30.000 Ft-tal támogassa
az Egyesület Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztályát.
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 a Polgármester Úr
javaslatával megegyezően 30.000 Ft-tal támogassa a civil szervezetet.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta és javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy a településen 2016. május 22-én megrendezésre kerülő autós
ügyességi verseny lebonyolítását 30.000 Ft-tal támogassa.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
59/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület
Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztályának támogatása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és engedélyezi, hogy a Szent László
Határrendész Közhasznú Egyesület Dél-alföldi Autó- és
Motorsport Szakosztálya (6430 Bácsalmás, Damjanich u.
89. fsz. 1.) a településen 2016. május 22-én autós
ügyességi versenyt rendezzen meg.
A Képviselő-testület a Szent László Határrendész
Közhasznú Egyesület Dél-alföldi Autó- és Motorsport
Szakosztálynak a verseny megrendezéséhez – a 2015. évi
pénzmaradványa terhére – 30.000 Ft támogatást nyújt.
____________________________

8.) Kisszállás Önkormányzati
vásárlásához

Kft

támogatási

kérelme

fűnyíró

traktor

Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 15/2016.(II.15.) ÖK határozatában
döntött arról, hogy az Önkormányzati Kft részére a 2015. évi pénzmaradványából 1.700.000
Ft támogatást biztosít önjáró fűnyíró beszerzésére. A beszerzés megtörtént és a cég részéről
biztosított kedvezménynek köszönhetően a vételár 1.370.000 Ft-ban realizálódott, ezért a
javaslom, hogy az önkormányzati határozat ennek megfelelően kerüljön módosításra.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és örömmel fogadta, hogy az önjáró fűnyíró az eredeti tervekhez
képest kedvezőbb áron kerülhetett beszerzésre, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
15/20106.(II.15.) ÖK határozatát ennek megfelelően módosítsa.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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60/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A 15/2016.(II.15.) ÖK Határozat – Kisszállás Önkormányzati Kft.
fűnyíró beszerzésre támogatás biztosítása – módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 15/2016.(II.15.) ÖK határozatát úgy
módosítja, hogy a Kisszállás Önkormányzati Kft (6421
Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) részére a 2015. évi
pénzmaradványából 1.370.000 Ft támogatást biztosít
önjáró fűnyíró beszerzésére.
____________________________

9.) Beszámoló a közmunkaprogram 2015. évi teljesüléséről és a 2016. évi
tervekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a közmunkaprogramról egy nagyon szép, precíz, részletesen
kidolgozott beszámoló került a testület elé terjesztésre. Az előterjesztés bemutatja azt is, hogy
a közfoglalkoztatás kapcsán az önkormányzat milyen összegű bértámogatást takarított meg,
illetve milyen összegű eszközbeszerzést könyvelhet el. Összességében elmondható, hogy a
közmunkaprogram hasznos, eredményt termelő és értéket hoz az önkormányzatnak. Bár
megjegyzi, hogy sokszor nagyon nehéz egyes közfoglalkoztatásba bekerülő személyeket a
munkára bírni és nevelni, nem mindig hálás feladat az irányítás.
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 beszámolót. Elmondja továbbá, hogy valóban egy színvonalas
beszámoló áll a testület rendelkezésre, mely alátámasztja, hogy a településen milyen sok
személyt lehet a közfoglalkoztatásba bevonni, ezzel is lehetőséget teremtve számukra a
munkához való visszatalálásra. A közmunka abból a szempontból is igen hasznos, hogy a
közfoglalkoztatásban résztvevő személyek nem segélyből élhetnek, hanem az önkormányzat
munkát tud biztosítani számukra.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a beszámolót. Megjegyzi továbbá, hogy ez
valóban egy jó anyag, az előterjesztést a következő években is el kell készíteni.
Ugyanakkor elmondja azt is, hogy valamilyen szinten elkeserítő az a tény, hogy amíg a
hivatalban dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak számánál a folyamatos csökkenés,
addig a közfoglalkoztatottak esetében a folyamatos növekedés figyelhető meg.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
61/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről szóló beszámoló
és a 2016. évi tervének elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja az önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatás
működéséről szóló beszámolót, valamint a 2016. évi
közfoglalkoztatási tervét.
____________________________

10.) Rozsnyai Attila (Kisszállás, Sallai tanító u. 2.) vételi ajánlata a 740/34 hrszú önkormányzati ingatlanra
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a valóságban a Nap utcában lévő önkormányzati telekről van
szó, mely részben közművesített. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés
mellékletében lévő adó- és értékbizonyítványban megjelölt vételárért, azaz 50.000 Ft-ért
értékesítse Rozsnyai Attila képviselőtársuk részére az ingatlant.
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 ingatlan vételárát 50.000
Ft-ban határozza meg.
Rozsnyai Attila: Bejelenti a napirendi pont kapcsán fennálló személyes érintettségét, és hogy
a szavazásban nem kíván részt venni.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
62/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak
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alapján Rozsnyai Attila képviselőt személyes érintettség
miatt a szavazásból kizárja.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
63/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Rozsnyai Attila (Kiszállás, Sallai tanító u. 2.) részére a
740/34 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Rozsnyai Attila (Kisszállás, Sallai tanító u.
2.) kérelmét és az önkormányzat tulajdonát képező 740/34
hrsz-ú 892 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan vételárát 50.000 Ft-ban határozza
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
____________________________

11.) Kolompár Zoltánné (Kisszállás, Határ u. 20.) vételi ajánlata az
önkormányzati tulajdonú Kisszállás, Május 1. u. 23. szám alatti ingatlanra
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Nem javasolja, hogy az önkormányzat értékesítse a tulajdonát képző Kisszállás,
Május 1. u. 23. szám alatti ingatlanát a kérelmező részére.
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, az önkormányzat nyilvánítsa ki,
hogy a tulajdonát képező Kisszállás, Május 1. u. 23. szám alatti ingatlant nem kívánja
értékesíteni.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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64/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kolompár Zoltánné (Kisszállás, Határ u. 20.) kérelméről
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Kolompár Zoltánné (Kisszállás, Határ u. 20.)
kérelmét és kinyilvánítja, hogy az önkormányzat nem
kívánja értékesíteni a tulajdonát képező Kisszállás, Május
1. u. 23. szám alatti ingatlant.
____________________________

12.) Pályázati döntés a településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, korszerűsítése című
kiírás benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a március 10-i ülésén döntött arról, hogy a
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, korszerűsítése című pályázati felhívásra az
1. célterület tekintetében a Művelődési Ház és Könyvtár épület felújítására maximum 50
millió Ft vissza nem térítendő támogatásra
2. célterület tekintetében a Kisszállási Sallai István Általános Iskola épület felújítására
maximum 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra
benyújtja támogatási igényét.
Időközben kiderült, hogy az MVH által korábban adott információk alapján a Kisszállási
Művelődési Ház fejlesztése a Vidékfejlesztési Program VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú,
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében nem nyújtható
be pályázat az 1-es célterületre, mivel a Művelődési Házban kap helyet a könyvtár is, amely
egyrészt kötelező önkormányzati funkció, másrészt nem támogatható tevékenység a
módosított felhívás 3.3. pontja szerint. Ez utóbbi kizárja a felhívásból a könyvtárakat.
Ebből kifolyólag a 2. célterületre lenne lehetőség pályázni, de mivel az önkormányzat már
döntött arról, hogy a 2. célterület tekintetében az Általános iskola épületétnek felújítására
nyújtja be pályázatát, ezért nem lenne célszerű a Művelődési Ház felújítására is e célterület
keretében pályázni, mivel az önkormányzat pályázatai egymás versenytársai lennének.
A fentiek ismeretében javasolja, hogy a testület egyelőre a Művelődési Ház és Könyvtár
felújítására jelen pályázati kiírás keretében ne pályázzon, és hogy a 2. célterület tekintetében a
továbbiakban is tartsa fenn azon szándékát, hogy az Általános Iskola felújítására benyújtja
pályázatát.
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, hogy a
korábbi döntésnek megfelelően a 2. célterület tekintetében az iskola pályázatát nyújtsa be, a 3.
célterület keretébe pedig a „Bagolyvár” épületének felújítására csak akkor nyújtsa be
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pályázatát, ha az előkészületi kiadásokhoz és a saját erő biztosításához a szükséges forrás
rendelkezésre áll.
Ceglédi Zoltánné dr.: Felhívja a figyelmet és egyben érdeklődik, hogy a korábbiakban már
tárgyalt TOP-os és a mostani VP-s pályázatokhoz szükséges önkormányzati önerő
rendelkezésre áll-e.
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy az önkormányzat 2015. évi
pénzmaradványa közel 20 millió Ft, mely bár már részben feladattal terhelt, de a számítások
szerint elegendő a tervezett pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására. A VP-s pályázatok
utófinanszírozásúak, de a korábbiakkal ellentétben már bruttó módon részesülnek
támogatásban.
A 3. célterület keretébe nyílik lehetőség arra, hogy az önkormányzat benyújtsa pályázatát a
korábbiakban is már számba vett „Bagolyvár” épületének felújítására, amennyiben a
szükséges önerő rendelkezésére áll. Itt azonban a rendelkezésre álló maximális támogatás már
csak 30 millió Ft.
_________________
A Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül megerősítette, hogy a
Vidékfejlesztési Program VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése pályázati felhívásra a 2. célterület keretében a 42/2016.(III.10.) ÖK
határozatában foglaltak szerint az Általános Iskola épületének felújítására nyújtja be pályázat.
____________________________

13.) Papdi József Kisszállás, Kállai É. u. 16. helyi lakos tört beton felajánlása
útjavításhoz
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Papdi József Kisszállás, Kállai É u.
16. szám alatti helyi lakos ingyen, közel 400 m3 tört betont ajánlott fel az önkormányzati utak
javítására, útpadkák feltöltésére. Meglátása szerint ezzel lehetőség nyílna több önkormányzati
út javítására. Felvette a kapcsolatot egy kődarálást végző kelebiai vállalkozóval és kért tőle
árajánlatot. A tört beton mennyiségét számba véve, valamint a telephelyre történő
gépszállítást kalkulálva ez közel 800.000 -1.000.000 Ft-jába kerülne az önkormányzatnak.
Javasolja, hogy az önkormányzat fogadja el a felajánlott tört betont és bízza meg az
Önkormányzati Kft-t a tört beton szabályos felhasználásának lebonyolítására.
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 bízza meg az

17
Önkormányzat Kft-t Papdi József helyi lakos által felajánlott tört beton hasznosíthatóságával
kapcsolatos feladatok elvégzésre, melyre a 2015. évi pénzmaradványából biztosítson forrást.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
65/2016.(IV.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Tört beton felajánlás elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a Kisszállás
Önkormányzati Kft (6421 Kisszállás, Felszabadulás u.
28.) elfogadja Papdi József (Kisszállás, Kállai É. u. 16.)
helyi lakos általi tört beton felajánlását.
A Képviselő-testület megbízza a Kft-t, hogy a felajánlott
tört betont szabályszerűen leőröltesse, a felhasználáshoz
szükséges minőség tanúsítványt beszerezze.
A Képviselő-testület a tört beton ledarálásának költségére
a Kisszállás Önkormányzati Kft részére támogatást
biztosít a 2015. évi pénzmaradványa terhére, és kötelezi a
Kft-t, hogy a tört beton darálékot az önkormányzati utak
karbantartására és javítására használja fel.
____________________________

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

A Kápolnai út útpadkája zúzott kövek feltöltésével a korábbi években kialakításra
került, melynek szilárd burkolattal történő ellátására, aszfaltozására kért árajánlatot a
munkálatokat korábbiakban is végző kivitelező cégtől.

-

A nyertes tanyavédelmi program keretében beszerzésre kerültek a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtó készülékek, melyek a mai napon megérkeztek az önkormányzathoz. A
tanyagondnokokat bízta meg a készülékek iránti igényfelméréssel, hogy azt az általuk
ellátott külterületi körzetekben élők körében mérjék fel.

____________________________
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15.) Képviselői kérdések, interpellációk
Urlauberné Horváth Éva: Invitálja képviselőtársait a hétvégi szemétgyűjtési programra,
valamint a május 1-jei civil majálison való részvételre.
____________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19 óra 30 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

