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ÖNKORMÁNYZATI      TÁJÉKOZTATÓ 

2018.  V. szám 
 

 

TISZTELT LAKOSSÁG! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Képviselő-testület a lakosság teherbíró képességének szem előtt tartása mellett a magánszemélyek kom-

munális adójának mértékétnem emelte meg, így 2019. évben is a már megszokott adótételekkel tervezhetnek a 

kisszállási lakosok. 

 

A november 28-i ülésen arról is született döntés, hogy akik december 15-ig bezárólag lakhatási, gyógyszer-és isko-

láztatási támogatásban részesülnek, azok részére a megállapított juttatáson felül, egyszeri 8.000 forint 

támogatáskerüljön folyósításra.Akik jogosultak lehetnek, de még nem nyújtottak be támogatási kérelmet, a fenti 

időpontig éljenek a támogatási lehetőséggel. 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, 

VALAMINT BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN  

A TELEPÜLÉS MINDEN LAKOSÁNAK 

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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Családi bölcsőde nyílik 

Egy korábbi önkormányzati döntés alapján az óvodában mini bölcsődei csoport kialakítására kerül majd sor. 

A beruházás nem kezdődött még el, ezértjanuártól az átmeneti időszakra, családi bölcsődenyílik majd az óvoda 

melletti négylakásos épület földszinti lakásában. Családi bölcsődét szinte bárki működtethet otthonában, nem kell 

szigorú feltételeknek/szabványoknak megfelelni. A Képviselő-testület döntésével igazodott ahhoz a kormányzati tö-

rekvéshez, hogy 2019. január 1-től a legtöbb településen legyen megoldott a három éven aluli gyermekek napközbeni 

felügyelete, a szülők munkába-állását ne gátolja az esetleges bölcsődei férőhely hiánya.  

 

A Mini Manó családi bölcsőde munkanapokon 07.00-17.00 óra között tart majd nyitva. A bölcsődében egyidejűleg 

legfeljebb hat gyermek gondozása történhet. A gyermek felügyeletetegy nevelő– Solti Lászlóné látja majd el egy segí-

tővel- Schuszterné Kubatovics Anna. Abölcsőde napi térítési díja 2.155.-forint lesz, amely tartalmaz majd napi négy-

szeri étkeztetést. Az igénylő szülők Varga Nándorné óvoda-vezetőnél érdeklődjenek a gondozás igénybevételéről.  

A családi bölcsőde működtetője alacsony állami támogatásbanrészesül. Az önkormányzat szeretne kidolgozni egy 

támogatási rendszert annak érdekében, hogy a térítési díj megfizetéséhez anyagi segítséget kaphassanak az igénybeve-

vő családok. Az a cél, hogy a szociális rászorultság általános feltételeinek teljesülése esetén (a családban alacsony az 

egy főre eső jövedelem) a térítési díjfele támogatásként igényelhető legyen. 

 

A téli szünidei étkeztetés igénybevételéről 
 

Aki gyermeke részére a téli szünidei étkeztetést a tanítási szünet 2018. december 24.–2019. január 2. közötti 

időtartamára(munkanapon: hétfőtől–péntekig, kivéve ünnepnap) megigényli, annak az alábbi táblázat szerinti napokon 

biztosítja az önkormányzat, napi egy alkalommal a meleg ételt. 

Az ebédet az alábbi napokon lehet igénybe venni: 

 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda 

dec. 

24. 

dec. 

25 

dec. 

26. 

dec. 

 27. 

dec. 

28. 

dec. 

 29. 

dec. 

30. 

dec. 

31. 
jan. 

1. 

jan. 

2. 

   X X     X 

 
Szeretnénk felhívni az igénybe vevők figyelmét arra, hogy aki az étkeztetést kérte, az a tényleges szünidei napokon 

vegye is igénybe az ellátást, hiszen a leadott igények alapján az étel előállításra kerül 

 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2018.(I.30.) ÖK határozatával igazgatási szünetet 

rendelt el a Polgármesteri Hivatalban december 27-28. napjára. Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal-

ban, valamennyi ügykörben – kizárólag halaszthatatlan ügyben (pl: haláleset anyakönyvezése, súlyos veszélyezte-

tettség esetén stb.) – csökkentett létszámmal történik, előzetes egyeztetés alapján.  

 
A település központjában, a Művelődési Ház és az Aranykehely patika közötti ingatlanok/üzletek bejárata jel-

lemzően a sétányra nyílik. Sajnálatos módon sokan kerültek már balesetveszélyes helyzetbe azért, mert az adott ingat-

lanból (posta, üzlet, lakóház) kilépve a sétányon kerékpárosok közlekedtek. A járdán legfeljebb tolni szabad csak a 

kerékpárt. Ezen a forgalmas központi helyen kifejezetten magas a veszélye annak, hogy gyalogossal ütközzön a 

szabálytalankodó kerékpáros. Figyeljünk egymásra!!! 

 

Szociális célú tűzifa támogatás 

Az önkormányzatebben az évben is „települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kap-

csolódó kiegészítő támogatására” a Belügyminisztériumhoz nyújtott be pályázati igényt. A Belügyminisztérium az 

igényt elbírálva 198 m
3
továbbá az előző évi támogatás kiegészítéseként43 m

3
keménylombos(akác, celtisz, bálványfa 

valamit vadgyümölcs) szociális célú tűzifa beszerzéséhez biztosított támogatást. 

 

A Képviselő-testület rendeletében foglaltak szerint települési támogatás formájában szociális célú tűzifa támogatást 

állapít meg annak a szociálisan rászorult kérelmező személyeknek, akinek: 
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- háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-

sebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), egyedül élő valamint gyermekét egyedül nevelő kérelmező eseté-

ben a 250 %-át (71.250 Ft) és 

- az Szt. 4. §-ában foglaltak szerint vagyonnal nem rendelkezik, valamint 

- a lakásban legalább egy vegyes tüzelésre alkalmas berendezés van. 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

a) a háztartásban élő személy/személyek kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazo-

lást, szükséges megadni a háztartásban élők személyi adatait, és TAJ számát, valamint 

b) annak igazolását, hogy a háztartásban élő személy aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak ellátásában ré-

szesül. 

A támogatási kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban Tamási Kitti ügyintézőnél ügyfélfogadási 

időbenfolyamatosanlehet benyújtani. 

 

A fúrott/ásott kutak „bejelentése” 

Magyarország ivóvízellátása 95%-ban felszín alatti vízkészleteinkből történik. A vízkészlet véges természeti 

erőforrás, melyet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás egyensúlya mi-

nőségi károsodás nélkül megmaradjon. Ma Magyarországon a fenntartható vízgazdálkodást jelentősen veszélyezteti az 

engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma. Egyes becslések szerint a kutak 80-90%-át építik a szük-

séges engedélyek és nyilvántartásba vétel nélkül amellett, hogy a szükséges jogosítványokkal nem rendelkező kútfú-

rók nem kis hányada szakmai felkészültség és megfelelő felszerelés hiányában nem képes szakszerű munka elvégzésé-

re. 

Az illegálisan létesített kutak több szempontból is problémát jelentenek: 

A szakszerűtlenül kivitelezett kutak elszennyezhetik Magyarország stratégiai szempontból is megőrzendő, tiszta víz-

adó rétegeit. Sok esetben, ha a vízkivétel az első vízadó réteg alatti vízadóból (rétegvíz) történik, - amely engedélyezé-

se már nem tartozik a jegyzői hatáskörbe - a gyors és olcsó kivitelezés érdekében a kontár kútfúró figyelmen kívül 

hagyja a kútépítési szabályokat, és nem tömedékeli el a fúrt átmérő és a beépített csövezet közötti gyűrűsteret. A rosz-

szul kiképzett kutak csőszerkezete mentén a felszínről szivárgó szennyező anyagok viszonylag nagy sebességgel és 

koncentráltan juthatnak be a felszín alatti vízbe. A nem megfelelő kútkialakítás (palástcementezés hiánya) a mélyebb, 

rétegvizet, karsztvizet szolgáltató kút esetében a már szennyezett talajvizet közvetlen módon a mélyebb helyzetű, tisz-

ta vizű rétegekbe vezetheti.  

Végeredményben számos helyen feltételezhető, hogy az illegális vízkivételek olyan mértékűek, vagy szakszerűtlenek, 

hogy azok már kárt okoznak az engedéllyel rendelkező vízhasználóknak. 

A kutak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 1. mellékletének 26. pontja szerinti 

vízilétesítmények. A törvény 28. § (1) bekezdés értelmében a kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez 

és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A jegyző a Vgtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján a vízgazdálko-

dási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása körében helyi vízgazdálkodási hatóságként 

jár el és a kutakra vízjogi engedélyezési eljárást folytat le. 

A vízjogi engedélyezés az építésügyi hatósági eljárások logikájához hasonlóan általában kétlépcsős eljárás: létesítési 

(építési) és üzemeltetési használatbavételi engedélyezésből áll. A jogszerűtlenül, engedély nélkül létesült kutakra 

vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegész-

ségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért. Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési enge-

dély alapján kerülhet sor. 

A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilat-

kozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem 

kerül szakszerűen eltömedékelésre), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni. (Online tájékoztató) 

Tilos a hulladék égetése 

Ismételten felhívom a figyelmet a különböző műanyagok, műanyagflakonok és hulladéktextíliák (használtru-

ha) elégetésének veszélyeire. Ezek elégetésével a levegőbe dioxin kerül, amely egyik legmérgezőbb vegyület. Az 

http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2018/12/kutak-tajekoztato.pdf
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emberi szervezetbe kerülve a zsírtartalmú szövetekben raktározódva felhalmozódik, és folyamatosan pusztít: rákkeltő, 

károsítja az immun- és idegrendszert, szív- és érrendszeri katasztrófákat okoz. 

Óvjuk környezetünket, hisz mi vagyunk felelősek azért, hogy az a közeg, amelyben élünk milyen minőségű, s mit 

hagyunk örökül gyermekeinknek, unokáinknak! Bízom abban, hogy senki nem akarja mérgezni önmagát, családját és 

a környezetében lakókat! 

Nyomatékosan kérek minden kisszállási ingatlantulajdonost, hogy kertjében szabadon, vagy a lakása különböző fűtő-

berendezéseiben (tűzhely, kazán, stb.) senki se égessen/fűtsön műanyag-hulladékokkal, használtruhával, cipővel 

!!! Egyrészt mert, TILOS és büntetendő, másrészt mert mérgező önmagunkra, szomszédjainkra, harmadrészt, mert 

mindenkinek módjában áll a szemétgyűjtő edényekbe elhelyezni a felgyülemlő hulladékot, és a lomtalanítás alkalmá-

val a nagyobb mennyiség szabályos elszállítását is meg tudja oldani. A katasztrófavédelem jelzése alapján a kémény-

tüzek okozója is legtöbbször a hulladék-égetés szokott lenni. 

Kérem, fogjunk össze annak érdekében, hogy egyre szépülő településünk lakói egészséges és élhető környezetben 

élhessenek!

 

Lakhatási támogatás 

Lakhatási támogatás kérelmeket október első napjától folyamatosan lehet már benyújtani, mert támogatás az ok-

tóber 15-től április 15-ig terjedő időszakra állapítható meg. A jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjá-

tól állapítható meg. 

A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell; 

- a közös háztartásban élők jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát 

- a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést 

- annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás 

utalását kéri. 

- A támogatás mértéke havi 4.500 Ft. 

 

Lakhatási támogatásra az lehet jogosult, akinek  

- háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át (28.500 X 3 = 85.500 Ft), és 

- az Szt. 4. §-ában foglaltak szerint vagyonnal nem rendelkezik, valamint 

- az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik 

a) önkormányzati bérlakás bérlője 

b) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója. 

 

Könnyebben lehet elérni a lakossági kéményseprési szolgáltatást  

A jogszabályváltozásokat követően most már személyesen is intézhetik a lakosok a kéménysepréssel kapcso-

latos ügyes-bajos dolgaikat Kiskunhalason szerdánként, a Bem utca 2. szám alatti ügyfélszolgálati irodában. Eddig 

erre Kiskunfélegyházán volt lehetőség, e mellett interneten és telefonon lehetett időpontot egyeztetni a szakemberek-

kel. Négy járás, 30 települése tartozik a katasztrófavédelemhez. 

Az egylakásos ingatlanokban élőkhöz, ez jobbára a családi házakat jelenti, nem automatikusan érkeznek ki a kémény-

seprők, hanem úgymond megrendelésre, az érintettek számára legmegfelelőbb, előre megbeszélt időpontban. Az idő-

pont egyeztetést lehet kezdeményezni a központi, ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon, a 9.1 menüpont alatt, 

valamint egy internetes felületen, a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon.  

 

A kéményseprők egységes ruházatban és eszközökkel keresik fel a lakosokat, kérésre pedig felmutatják a szolgálati 

igazolványukat. Az ellenőrzés ingyenes, nem kell érte fizetni.  

 

 

http://www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
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Sallai István általános iskola hírei 

2018. december 19-én 10 órakor iskolai karácsony a Művelődési Házban. 

Eredmények: 

Járási szavalóverseny:3-4. osztály Tankerületi szavaló verseny:3-4. osztály 

  

Hadar  Márkó 1. helyezett Ábrahám Gréta 3. helyezett 

Felkészítő tanár: 

Szerencsés Andrásné 

Felkészítő tanár:  

Skultéti Medárdné   

Ábrahám Gréta 2. helyezett  

Felkészítő tanár: 

Skultéti Medárdné 

 

Napraforgó Óvoda  

Az óvoda tantestülete köszönetét fejezi ki azon személyek részére, akik az óvodabál megrendezésében önkén-

tesen részt vettek. Az óvoda december 24-től - január 2-ig zárva tart. 

Az óvoda munkatársai áldott boldog karácsonyi ünnepeket, és boldog újévet kívánnak, minden kedves kisszállási la-

kosnak. 

 

Művelődési Ház és Könyvtár 

Intézményünkbe megérkeztek a Digitális Jólét Program pályázat keretében az informatikai eszközök. Lehető-

ség van továbbra is alapfokú számítógép, okos eszközök használatának elsajátítására és a digitális kompetenciák bőví-

tésére. Jelentkezni a művelődési házban lehet a foglalkozás november 27-én indul. 

 

Ingyenes társastánc tanfolyamra várjuk az érdeklődőket szombati napokon 18-20 óráig, vezeti Fuszkóné Gáspár Judit 

az EFOP-1.5.3-16-2017-00011 pályázat keretében.  

 

A hosszú téli estékre könyvtárunk állományából kínálunk érdekes, izgalmas olvasmányokat, kikapcsolódásra, szóra-

kozásra, tanulásra.  

December 1-én 

15-órakor 

Ünnepélyes adventi gyertyagyújtás mellett átadásra kerülnek a Bethlen Gábor Alapkezelő támo-

gatásával fából faragott betlehemet jelképező alakok a templom előtt. 

December 6-án 

9-órától 

Mikulás-napi Ringató foglalkozás lesz a Csoóri Sándor program keretében. 

 

December 4-én 

11-órától 

Rendkívüli irodalom óra lesz a könyvtárban vendégünk Lackfi János kortárs költő. 

December 8-án 

10-órától 

Adventi kézműves foglalkozás lesz, Bakos Erika vezetésével az EFOP-1.3.9-17-2017-00038 

pályázat támogatásával. 

December 18-án 

9-11 óráig 

véradásra lesz lehetőség, aki megteheti, kérjük, jöjjön.  

December 22-én 

17,30-tól 

Adventi-est, melyben 18-órától Kökény Attila fellépése lesz az EFOP-1.3.9-17-2017-00038 pá-

lyázat keretében.  

December 31-én 

19-órától 

Szilveszteri batyus mulatságot tartunk a művelődési házban a kulturális egyesület IFJ-GY-18 

pályázata segítségével. Vendég: Benk Dénes a Dumaszínház előadója, zenét szolgáltat a jános-

halmi Hangulat zenekar. Belépődíj: 2.000,-Ft/fő. Jelentkezni a Művelődési Házban lehet. 

 

Intézményünk december 23-tól január 2-ig zárva tart. Minden kedves látogatónknak, segítőnknek köszönjük az 

egész éves figyelmet, áldott karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog újévet kívánnak a művelődési ház dolgozói. 
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A Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület részére felajánlott adó 1%-ot 

nagyon szépek köszönjük minden adakozónak. Szüreti felvonulást, Kórustalálkozót szerveztük valamint a népdal-

kör és a néptánccsoport működésére fordítjuk ezt az összeget.    Horváth Istvánné(Klári) 

 
Egyházi hírek 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 

Először is bocsánat, ha Ön úgy érzi, hogy az Egyházközségtől nem kapott semmit, vagy csak megbántást. Sze-

retnénk ezen javítani, ezért is kezdtük el imádkozni 2010-től az Egyházközségért, a faluért és minden lakójáért. Egy-

ben kérjük, hogy imádkozzon velünk, és kérjük javaslatát, imánkat mivel egészítsük ki. Fontosnak tartjuk a lelki egy-

séget, ezért igyekszünk mindenkit bekapcsolni az imádságba. Ha már együtt tudunk imádkozni hisszük, hogy megvan 

az első kapocs, ami közelebb hoz egymáshoz bennünket. 

A második kapocs, amikor együtt ünnepelhetjük a szentségek felvételét. Ezért bátorítok mindenkit, hogy személye-

sen beszéljük meg a szentségek felvételével kapcsolatos teendőinket. 

A következő kapcsolat, amikor együtt állunk Isten elé a szentmiséken, amelyek pénteken 17 (téli időben) ill. 18 óra-

kor (nyári időben), vasárnap 11 órakor vannak, amelyet felajánlhatunk élőkért és holtakért. Ott állhatunk a sírnál 

együtt megadva a végtisztességet, imádkozhatunk az örök életbe vetett hittel elhunyt testvéreinkért. 

Mindezek mellett találkozhatunk kötetlenebb formában is Egyházközségi rendezvényeinken, közösségi összejövetele-

inken, vagy egy-egy meghirdetett kirándulás, zarándoklat kapcsán, vagy a gyermekekkel hittanórán keddenként, nyári 

táborban, nyári játszódélutánokon.  

Ezeknek a kapcsolatoknak szimbolikus helye a templom, amely jelzi: köztünk lakik Isten. A templom Isten háza, 

amelyet igyekszünk rendben tartani, szépíteni.  

Ha az Ön számára is fontos a lelki egység mellett a templom és a hozzá kapcsolódó közösségi élet, akkor a következő 

javaslatunk van: támogassa Egyházközségünket önkéntes egyházi hozzájárulással. A hozzájárulás önkéntes, 

ezért minden támogatást hálásan köszönünk! 

Az egyházi hozzájárulás összege 2019-es esztendőben 2.500 Ft személyenként. Egyházi hozzájárulást 18 éves kortól 

illetve önálló keresettel rendelkező személynek lehet fizetni. 

Befizetését személyesen intézheti a szentmisék után a sekrestyében, illetve átutalással az Egyházközség folyószámlá-

jára: 53100025-10001095. 

Néhány egyéb anyagi jellegű adat: szentmise 2.500Ft, temetés 20.000Ft, esküvő 30.000Ft, harangvers temetéskor 

1.000 Ft. A keresztelésnek, elsőáldozásnak, bérmálásnak, nincs költsége. 

 

Köszönjük, hogy elolvasta levelünket és reméljük, hogy többször is szóba állunk egymással és kapcsolatban 

maradhatunk.  

Isten áldását kérve Önre és családjára, tisztelettel: 

Bolvári János  

            plébános

 


