ÖNKORMÁNYZATI

TÁJÉKOZTATÓ

2018. II. szám - június
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztató a Kormányhivatal mobil ügyfélszolgálatáról
A kormányablakban intézhető ügyek minél szélesebb lakossági körben történő megismertetése és
ezáltal a szolgáltató, ügyfélbarát közigazgatás népszerűsítése a céljából mobil ügyfélszolgálat létesült
minden megyében. A piactéren kap helyet a szükséges informatikai háttérrel felszerelt busz, ahol az
alábbi időpontokban igénybe veheti a lakosság a Kormányablak szolgáltatásokat.
Így például azok a lakosok, akik az utcanév átnevezések miatt érintettek, és a lakcímkártyájuk
cseréjéről nem gondoskodtak, most kérhetik ingyenesen az okmányuk cseréjét.
Kedves szülők, érdemes tudniuk arról, hogy fő szabály szerint köteles állandó személyazonosító
igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel. Ebből pedig az következik, hogy köteles
igazolványt igényelni a 14. életévét be nem töltött gyermek részére a törvényes képviselő.
Az igénylés során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
-

a szülő személyazonosító igazolványát, vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes
okmányt (útlevél, kártyaformátumú vezető engedély) és
a kiskorú születési anyakönyvi kivonatát, ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel
14 éves kor alatt mindkét törvényes képviselő jelenlétében történhet az okmány igénylése,
amennyiben ez nem oldható meg úgy szülői hozzájáruló nyilatkozat (a www.kisszallas.hu
honlapról, vagy a Polgármesteri Hivatalban Tamási Kitti anyakönyvvezetőnél is beszerezhető) kitöltése szükséges.

14 éves kor alatt teljesen ingyenesen igényelhető a személyi igazolvány, de csak abban az esetben,
ha nem elveszett, megsemmisült okmány cseréjéről van szó. 14 év feletti kérelmező önállóan intézheti az okmány igénylését.
-

-

-

Ha a vezetői engedély lejárt, orvosi alkalmassági vélemény becsatolása szükséges.
A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása
alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint.
A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes. Az ügyintézéshez
szükséges az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, vagy annak megszerzése alóli mentesség igazolása.
Vezetői engedély eltulajdonítása esetén a pótláshoz szükséges a rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása.

-

-

A magánútlevél igényléséhez 18 év alatti gyermek esetén mindkét törvényes képviselő személyes megjelenése, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása szükséges.
A magánútlevél kiadásának illetéke 5 évre 7500 forint, 10 évre, 14 000 forint.
A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy magánútlevelének
kiadásának illetéke 2500 forint.
Ha a kérelem benyújtásának időpontjában
a) három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a
kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint;
b) két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek
magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint.
Illetékmentes a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.

-

Ügyfélkapu regisztrációhoz érvényes arcképes okmány és érvényes email cím szükséges.

-

Diákigazolvány igazolvány igénylése 14 év alatti kérelmező esetén, ha a gyermek már rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, az egyik törvényes képviselő jelenléte szükséges. Amennyiben a gyermek még nem rendelkezik ezen okmányok valamelyikével, mindkét törvényes képviselő megjelenése szükséges. 14 év feletti kérelmező önállóan
járhat el az ügyben.

-

Lakcímbejelentéshez a kitöltött nyomtatvány, nem saját tulajdon esetén a tulajdonos által
aláírt bejelentő lap kitöltése, valamint az előző lakcímigazolvány leadása szükséges.

Kisszálláson a PIACTÉREN
2018. július 3-án (kedden) 8.00 órától 15.00 óráig
és
2018. július 10-én (kedden) 8.00 órától 15.00 óráig.
A Kormányablak buszon az alábbi ügyek intézhetők:
- személyazonosító igazolvány,
- lakcímigazolvány,
- diákigazolványhoz NEK adatlap,
- parkolási igazolvány,
- útlevél,
- vezetői engedély,
- Ügyfélkapu.

Ösztöndíj pályázat
Kedves Kisszállási Tanulók és Kedves Kisszállási Szülők!
A 2017/2018. I. félévi tanulmányi eredménnyel szociális ösztöndíj támogatásra pályázhatnak a kisszállási hátrányos helyzetű (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH) diákok.
A pályázat benyújtási határideje és helye; 2018. július 5. (csütörtök) 16.00 óra, a Polgármesteri
Hivatalban Barta Attilánéhoz /tel.:77/557-010 22-es mellék/.
Az ösztöndíj 5 hónapra, havonta 5.500 – 12.500 forint közötti összegben kerül meghatározásra.
Pályázati feltétel;
– kisszállási állandó lakóhely, igazolt tanulói jogviszony,
– általános iskolában legalább 3,50-es, középiskolában 3,25-ös, felsőoktatásban 3,00-as előző félévi
tanulmányi eredmény,
– hátrányos (HH) vagy halmozottan hátrányos (HHH) helyzetet igazoló jegyzői határozat, amely
a félév lezárásakor (2018. január-február) már érvényben volt.
Az ösztöndíj odaítéléséről a Humánpolitikai Bizottság dönt, amely szociális szempontokat is mérlegelhet, tanulmányi versenyen, sportversenyen elért eredményt elismerhet. Az elnyert ösztöndíj egyösszegben, átutalással kerül folyósításra.
Az ösztöndíj program előre láthatólag négy évig tart, forrását az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konzorciumban elnyert támogatás biztosítja. Egy-egy félévben egyszerre 25 tanuló is támogatható.
A 2017/2018. év végi eredményekkel a tanév zárását követően, augusztus 15-e után lehet majd pályázni.
A pályázattal kapcsolatban minden információt (pályázati adatlapot, bírálati szempontrendszer) megtaláltok a www.kisszallas.hu weblapon.
Véradás június 28-án 9-11-óráig, aki teheti jöjjön és adjon vért, hiszen lehet életet
ment vele.

Az Önkormányzat - a Kisszállási Sport Club partnerségével - támogatást nyert
a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett defibrillátor pályázaton. A
bruttó 500.000,- Ft értékű modern eszköz átvételének feltételeként szabott BLS
(basic life support) tanfolyami képesítést Tóbiás Mihály és Tóbiás Zoltán megszerezte. Az Önkormányzat kötelezettsége, hogy 15 évig gondoskodik a készülék működtetéséről. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a defibrillátor készülék a Gondozási Központ
(Iskola utca 20-22.) épületében lett elhelyezve.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez Testvértelepülési programok támogatására beadott pályázatára
az Önkormányzat 500.000 Ft támogatást nyert. A program keretében Oromhegyes testvértelepülésünkről érkezett Erdélyi István vezetésével fafaragó tábor volt településünkön. A táborban alkotók

voltak még Katona Szonja Balástyáról, és Baksics Tibor Györéről. Kezeik nyomán született faszobrok Sallai Istvánt és Betlehem alakjait ábrázolják. A szobrok majd az iskolában és adventi időszakban a templom előtt lesznek felállítva.
Köszöni a település a fafaragó mestereknek a maradandó munkákat, a KEFAG Zrt-nek a tölgyfa
anyagot.
A Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás céljából 328.459,- Ft-ot nyert, melyeket új könyvek, dvd-k
vásárlására fordít. A nyaralásokra és hasznos időtöltésre minden korosztály részére tud többféle műfajú könyvet kínálni olvasóinknak. Kölcsönözzenek minél többen, legyenek részesei különböző izgalmas kalandoknak, sorsoknak a kényelmes fotelból.

A művelődési ház nyári programjai;
-

-

-

-

-

-

-

Nyári szünidei foglalkoztató lesz július 2-6 ig.
Erzsébet napközis-tábor augusztus 6-10-ig.
Néptánc foglalkozásokra várjuk a néptánc kedvelőket szombat délelőttönként. A foglalkozásokat vezeti Hurtony Anita.
Népdalkör próbái csütörtökönként vannak, vezeti Benke Magdolna Mária, szívesen látnak új
tagokat, énekelni szeretőket.
Baba-mama klub szerda délelőttönként 10-12 óráig.
Ifjúsági klubba várjuk a fiatalokat, érdeklődjetek Turi Dorottyánál a programokról, lehetőségekről.
Kézimunka szakkör csütörtökönként 14-16-óráig.

Falugazdász szolgáltatás július 3-án, július 31-én és augusztus 7-én szünetel.

Augusztus 19-20-án Falunapi programok, (részletes programterv a rendezvény előtt kerül megküldésre). Augusztus 19-én 20-órától fellép Bunyós Pityu.
Főnix Egyesület „Csillagok között fényes csillag” elnevezésű rendezvénye június 30-án 8-órától lesz
Négyestelepen.
Mezőgazdasági szaktanácsadáshoz kapott támogatást az önkormányzat (EFOP-1.5.3), amelyet hetente egy alkalommal Kispál István tart a művelődési házban szerdai napokon 17.00-18.00 óráig.
Tűzzománc-tábor július 9 – 13-ig, iskola szervezi, a helyszín a megszokottak szerint a Művelődési
Házban lesz.
A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 13/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet
13.§-a, határozza meg a házszámtábla kihelyezésének szabályait.
(1) Névvel ellátott közterületen a házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára
vagy külön szerkezetre kell elhelyezni.
(2) A házszámtábla, helyrajzi szám-tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, cseréjéről és pótlásáról az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(3) A nem valós állapotnak megfelelő, vagy nem megfelelő módon elhelyezett tábla cseréjét a
jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti.
A fenti szabályozás alapján tudják a közszolgáltatók, postások, futárok, mentősök, tűzoltók stb.
munkájukat zökkenőmentesen ellátni.
A Képviselő-testület a 10/2016.(IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint „Tiszta udvar,
rendes ház” címet alapított a település szépítése, a zöldfelületek bővítése, gondozása, valamint
annak elismerése érdekében.
A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím Kisszállás község közigazgatási területén lakóingatlan
tulajdonnal vagy használattal rendelkezőnek adományozható, akinek a lakóházát, udvarát, a lakóingatlan előtti közterületet a tisztaság, a harmonikus, kulturált megjelenés jellemzi. Az önkormányzat
a cím adományozásához pályázatot hirdet.
A pályázatot a jelentkezési / jelölő lapon kell benyújtani 2018. július 20-áig a Kisszállás Község
Polgármesteréhez személyesen, vagy postai úton (Kisszállás, Fő u. 28.), vagy elektronikus levélben a
kisszallasph@kisszallas.hu címre elküldve.
A pályázati felhívás, a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 10/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a jelentkezési-, jelölő lap megtalálható a
www.kisszallas.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban Barta Attilánétól is igényelhető.
Az elismerő címek adományozásáról a Képviselő-testület dönt, a Jelölő Bizottság javaslata alapján
legkésőbb július 31-ig. A pályázatok eredményét közzé kell tenni az Önkormányzat internetes honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtábláján. Az elnyert elismerő cím az augusztus 20-i falunapi rendezvény keretében kerül átadásra.

Az elismerés formája:

„Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm x 30 cm nagyságú,
a település címerét ábrázoló, valamint a cím elnyerésének
évszámát tartalmazó falra szerelhető kerámia tábla

Kérjük, hogy ajánlja a saját vagy a barátja, szomszédja, ismerőse házát a cím elnyerésére, ha a
ház és annak környezete a rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelel.

2017/2018-as tanév legszebb tanulmányi eredményei
2.osztály

3.osztály

Kádár Zsóka Lili - kitűnő
Takács Benett - kitűnő
Vicai Zsófia -kitűnő
Herger Zora - jeles
Rafai Oszkár -jeles

Ábrahám Gréta - kitűnő
Kádár Csenge - kitűnő
Dóra Csenge - jeles
Dóra Petra - jeles
Herger Noel - jeles
Huszár Vivien - jeles
Tóbiás Liza - jeles

Cseke Olívia - kitűnő
Hadar Márkó - kitűnő
Lengyel Zsófia -kitűnő
Sajnovics Milán - kitűnő
Kortoczó Norbert - jeles
Rab Zorka - jeles
Szalai Patrik - jeles

5.osztály

6. osztály

7. osztály

1. osztály

Csiszár Sára - kitűnő
Kiss Jázmin - kitűnő
Kothencz Kitti - jeles
Kotroczó Bálint - jeles
Márta Róbert - jeles

Sajnovics Miléna- kitűnő
Papdi Nikoletta - jeles

Huszár Brigitta - kitűnő

Belső felújítás az iskolában

4.osztály
Solti Tímea - Kitűnő
Fodor Jázmin Luca - kitűnő

8. osztály
Lengyel Dávid - jeles

közérdekű elérhetőségek, telefonszámok
Rendőrség
Szűcs Tamás r. főtörzsőrmester
Komlós Gergő r. törzsőrmester
Háziorvos
Dr. Binszki Teréz

Gyermekorvos
Dr. Szincsák Eleonóra

Fogorvos
Dr. Mózes Gyula

Fő u. 39.

H: 8-11;
K: 8-12;
Sz: 8-12;
Cs: 8-12;
P: 8-12;

06/77-457-007
06/20-774-45-10
06/20-260-07-10

du. 16-17
77/457-707; 20/519-25-73
du. 16-17

H: 945-1245
K:
1215-1315
Sz: 945-1245
Cs: 945-1145
P: 945-1145

77/741-297

H:
K: 7.00-11.00
Sz:
Cs: 7.00-11.00
P:

77/742-189

13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-16.00

Felnőtt és
Gyermekorvosi ügyelet

Kiskunhalas, Nagy Szeder I. utca 1.
hétköznap 16.00-08.00 óráig,
és hétvégén folyamatosan.

Védőnő
Nagy Anita
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Malom u. 9.

77/457-611
20/585-45-19

Fő u. 39.

77/457-600

77/737-139

Vinek Tiborné családgondozó
Gondozási Központ
Némethné Tóbiás Klára
intézményegység vezető
Általános Iskola
Zsoldos Ildikó igazgató
Napraforgó Óvoda
Varga Nándorné intézményvezető
Művelődési ház
Bundula Melinda intézményvezető
Könyvtár
Bundula Melinda

Kisszállás Önkormányzati
Nonprofit Kft
Kiss Tibor Attila ügyvezető
Gyógyszertárak
Horus-Pharma Bt.
Qercus-Pharma Bt.
Állatorvos
DR. Szilvási György
Posta
Sebők Mónika – Postavezető
Kiskunvíz Víziközmű Szolgáltató Kft. munkatársai
http://www.kiskunvizkft.hu/
Kisszállás Község területén a nem közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére szerződött
közszolgáltató:
Viszmeg Zsolt egyéni vállalkozó
Falugazdász
Soltész Gergely
Tanyagondnok
Sólya László
Tanyagondnok
Tápai Károly
Piaci napok

Iskola u. 20-22.
77/457-046
Iskola u. 20-22.
Fő u. 30.

77/557-040
77/457-034

Fő u. 10.
H-Cs: 10.00-18.00
P:
10.00-21.00
Szombat: 09.00-13.00

77/457-602

Fő u. 10.
H: szünnap
K:10.00-12.00; 13.00-18.00
Sz-Cs:13.00-18.00
P: 10.00-12.00; 13.00-18.00
Szombat: 09.00-13.00

77/457-602
www.kisszallaskonyvtar.hu

Fő u. 28.
06/70-456-69-64
Fő u. 42.
hétfő-péntek:8.00-16.30

77/457-016

Fő u. 22/D.
hétfő-péntek:8.30-12.00 szombat:
8.00-10.00

77/557-003
30/967-77-17

Tompa
Fő u. 018.
vezetékes ivóvízszolgáltatás;
Rab Ferenc
szennyíz begyűjtés, tisztítás szolgáltatás;
Csiszár Mihály

06/20-952-91-41
77/457-014
77/457-031
+36/20-771-63-99

+36/20-253-93-19

6449 Mélykút, Bartók B. u. 76.
+36-30/958-4388

Fő u. 10. (Művelődési Ház)
Ügyfélfogadás:
Keddi napokon: 08.00-16.00
Fő u. 33. (Nappali ellátó)
Fő u. 33. (Nappali ellátó)
kedd és szombati napokon

30/288-38-15

70/331-33-63
70/331-34-08
70/456-69-64

