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Kisszállás Község Önkormányzata 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2017. november 30-i nyílt soros üléséről 

 

 

221/2017.(XI.30.) ÖK Napraforgó Óvoda Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzés-

ről szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

222/2017.(XI.30.) ÖK Napraforgó Óvoda Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzés 

Kompetenciák értékelésének Intézményfejlesztési és in-

tézkedési terve 2017-2022 évekre vonatkozóan. 

 

223/2017.(XI.30.) ÖK Napraforgó Óvoda vezetői pályázat tárgyalásához kap-

csolódóan nyílt vagy zárt ülés tartásáról 

 

224/2017.(XI.30.) ÖK Varga Nándorné - Kisszállás, Fő u. 49. - Napraforgó 

Óvoda vezetői megbízása 

 

225/2017.(XI.30.) ÖK A 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági program idő-

arányos teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról  

 

226/2017.(XI.30.) ÖK Helyi adó mértékek felülvizsgálatáról, a 2018. évi adó-

mértékek meghatározásáról 

 

227/2017.(XI.30.) ÖK 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása 

 

19/2017. (XII.04.) ÖK R  Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 19/2017. (XII.04.) önkormányzati rende-

lete a köztisztviselők juttatásáról  

 

228/2017.(XI.30.) ÖK Az önkormányzati tulajdonú földterületek 2017. évi 

hasznosításáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

229/2017.(XI.30.) ÖK Szalay László (6421 Kisszállás, Kölcsey u. 4.) Arany 

János Tehetséggondozó Programban jelentkezésének tá-

mogatása 

 

230/2017.(XI.30.) ÖK Kisszállási Sallai István Általános Iskola Gyakorló, és 

Fűvészkert kialakításához szükséges földterület biztosítá-

sáról 

 

231/2017.(XI.30.) ÖK  Filantrop Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződésről  
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232/2017.(XI.30.) ÖK Kisszállás, Fő u. 37. szám alatti ingatlan (papírírószer és 

lottózó) bérleti szerződésének megszüntetéséről 

 

233/2017.(XI.30.) ÖK Testvér-települési programok és együttműködések támo-

gatására pályázat benyújtása 

 

234/2017.(XI.30.) ÖK  Halmos Béla programhoz való csatlakozás támogatása 

    

 

ZÁRT 

 

235/2017.(XI.30.) ÖK Papp József (Kisszállás, Határ u. 16.) a Kisszállás 5. hrsz 

földterület megvásárlásáról 

 

236/2017.(XI.30.) ÖK Kisszállás 508, 509/5 hrsz ingatlanok telekalakítás enge-

délyezését követő tulajdoni viszonyok rendezése tárgyá-

ban 

 

______________________ 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 30-án 

15:30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester  

Csíszár Csaba jegyző 

Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr., Dr. Muskó Zsolt 

Malustyik László, Rozsnyai Attila képviselők 

Barta Attiláné jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatké-

pes, mivel a 7 képviselőből 7 fő jelen van.  

 

Az ülést megnyitja. 

 

Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra: 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellen-

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napiren-

det fogadja el: 

 

                           N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

1.) Beszámoló az Intézményi tanfelügyeltről  

             előadó: Varga Nándorné intézményvezető 
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2.) Napraforgó Óvoda Intézményvezetői pályázatának elbírálása  

előadó: Kispál István polgármester 

3.) Tájékoztató a Kisszállási Általános iskola 2016/17-es évi eredményeiről 

és 2017/18-as tanév munkatervének bemutatása. 

előadó: Zsoldos Ildikó intézményvezető 

 

4.) Beszámoló a Gazdasági program időarányos teljesüléséről 

előadó: Kispál István polgármester 

 

5.) Helyi adó mértékek felülvizsgálata, javaslat a 2018. évi adómértékekre  

előadó: Csiszár Csaba jegyző 

 

6.) Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munka-

tervének elfogadása 

előadó: Csiszár Csaba jegyző 

 

7.) Javaslat a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

előadó: Kispál István polgármester 

 

8.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületek 

2017. évi hasznosításának eredményéről 

  előadó: Kispál István polgármester 

 

9.) Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban és az 

Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatására 

előadó: Kispál István polgármester 

 

10.) Előterjesztés a Sallai István Általános Iskola gyakorló,- és fűszerkert 

létrehozása ügyében benyújtott támogatási kéreleméről 

előadó: Kispál István polgármester 

 

11.) Előterjesztés Filantrop Kft. szerződés tervezetéről 

előadó: Kispál István polgármester 

 

12.) Tájékoztató 2017. III. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehaj-

tásáról 

           előadó: Kispál István polgármester 

 

13.) Tájékoztatás a Kisszállás, Fő u. 37. szám alatti ingatlan (papírírószer 

és lottózó) bérleti szerződésének megszüntetéséről 

             előadó: Kispál István polgármester 

 

14.) Előterjesztés Bethlen Gábor Alap 2018. évi támogatás, pályázat benyúj-

tásáról 

           előadó: Kispál István és Bundula Melinda intézményvezető 

 

15.) A Művelődési Ház és Könyvtár előterjesztése a Halmos Béla program-

hoz való csatlakozásra.   
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előadó: Kispál István és Bundula Melinda intézményvezető 

 

16.) Képviselői kérdések, interpellációk 

 

------- 

 

 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.) Beszámoló az Intézményi tanfelügyeltről  

            előadó: Varga Nándorné intézményvezető 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az Óvoda vezető átfogó értékelést készített az óvoda munkájá-

ról, a feladatok végrehajtásáról. Átfogó képet kaptunk a Napraforgó Óvoda Intézményi Tanfel-

ügyeleti ellenőrzés Kompetenciák értékelésének Intézményfejlesztési és intézkedési tervéről 

mely a 2017-2022 évekre vonatkozik. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadásra, a Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 

Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzés beszámolóját, valamint a Napraforgó Óvoda Intézményi 

Tanfelügyeleti ellenőrzés Kompetenciák értékelésének Intézményfejlesztési és intézkedési 

tervét 2017-2022 évekre vonatkozóan. 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

221/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Napraforgó Óvoda Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóvá-

hagyja és elfogadja a Napraforgó Óvoda Intézményi Tan-

felügyeleti ellenőrzés beszámolóját.  

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

222/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Napraforgó Óvoda Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzés Kompetenciák értékelésének Intéz-

ményfejlesztési és intézkedési terve 2017-2022 évekre vonatkozóan. 
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Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóvá-

hagyja és elfogadja a Napraforgó Óvoda Intézményi Tan-

felügyeleti ellenőrzés Kompetenciák értékelésének Intéz-

ményfejlesztési és intézkedési tervét 2017-2022 évekre 

vonatkozóan. 

 

___________________________ 

 

2.)  Napraforgó Óvoda Intézményvezetői pályázatának elbírálása  

előadó: Kispál István polgármester 

   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy Napraforgó Óvoda intézményvezetői pályázati felhívására egy 

pályázat érkezett, Varga Nándornétól, aki nyilatkozatot tett arról, hogy hozzájárul ahhoz, 

hogy nyílt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület a pályázatát. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

223/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Napraforgó Óvoda vezetői pályázat tárgyalásához  

kapcsolódóan nyílt vagy zárt ülés tartásáról 

 

A Képviselő-testület előzetes egyeztetést követően a 

Napraforgó Óvoda intézményvezetői pályázat tár-

gyalását nyílt ülésen tárgyalja. 

 

Kispál István: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 167/2017.(VIII.31.) 

ÖK határozata alapján a Napraforgó Óvoda vezetői feladatainak ellátásával 2017. szeptember 

1. napjától 2017. november 30. napjáig a pályázati eljárás várható idejének lezárásáig nevezte 

ki Varga Nándorné Kisszállás, Fő u. 49. szám alatti lakost. 

A mellékelt pályázati felhívás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény (továbbiakban: Kjt.) törvény 20/A. §. (4) bekezdése értelmében az NKI által kezelt hon-

lapon 2017. szeptember 25. napjától, továbbá a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos 

lapjában az Oktatási és Kulturális Közlöny 2017. szeptember 15. napján megjelent 2017. évi 

18. számában is közzétételre került.  

A magasabb vezetői beosztás betöltésére meghirdetett felhívásra egy pályázat érkezett 2017. 

október 20. napján.  A benyújtási határidő 2017. október 25. napja volt.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: 20/2012.(VIII.31.) EMMI r.) 189 §. 

alapján a nevelőtestületnek, az intézményben működő szakmai munkaközösségnek és az al-

kalmazotti közösségnek is véleményeznie kell a beérkezett pályázatot. 

E jogszabályi kötelezettségnek eleget téve került sor 2017. november 9. napján 14:00 órától, 

illetve 16:00 órától a véleményezési eljárásra, melyről a jegyzőkönyvek az előterjesztés mel-

lékletét képezik. 
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Varga Nándorné által benyújtott pályázat maximális tartalommal, szépen kidolgozottan tá-

masztja alá több éves vezetői és pedagógiai tapasztalatát. Teljes képet kapunk az óvoda in-

tézményi működéséről, az eddig elért eredményekről. 

A vezetői pályázatban kiemelt hangsúlyt kapott a szakmai tevékenység további fejlesztése 

rövid, közép- illetve hosszú távú megvalósítható célok megjelölésével, konkrét elképzelések-

kel a helyi adottságok figyelembevétele mellett. 

 

Tekintettel arra, hogy a nevelőtestület és a Szülők Óvodai Szervezete is módosítási javaslatok 

nélkül támogatja a vezetői pályázat elfogadását, javaslom, hogy Varga Nándorné Kisszállás, 

Fő u. 49. szám alatti lakost bízza meg a Képviselő-testület Kisszállás Község Önkormányzat 

Napraforgó Óvoda vezetői feladatainak ellátásával 2017. december 1. napjától 2022. július 

31. napjáig. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy Napraforgó Óvoda vezetői feladatainak ellátásával Varga Nán-

dorné (Kisszállás, Fő u. 49. sz. alatti lakost bízza meg. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

224/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Varga Nándorné Kisszállás, Fő u. 49.- 

Napraforgó Óvoda vezetői megbízása 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42 §. 2. pontjában biztosított jogkö-

rében eljárva, figyelembe véve az 1992. évi XXXIII. tör-

vényben, a végrehajtásáról rendelkező 

326/2013.(VIII.30.) Korm. rendeletben, illetve a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglalta-

kat, Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 

vezetői feladatainak ellátásával megbízza Varga Nándor-

né (sz: Gregus Mária, Kiskunhalas, 1964.10.07. an.: 

Sztakó Etelka) Kisszállás, Fő u. 49. szám alatti lakost, 

2017. december 1-től 2022. július 31-ig terjedő időre vál-

tozatlan feltételekkel és illetménnyel. 

 

Illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény alapján:  

 

                                                           alapilletmény:                                       327 667,- Ft/hó 

intézményvezetői pótlék:                  70 847,- Ft/hó 

nehéz körülmények között végzett 
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munka pótlék:                                         17 712,- Ft/hó 

kerekítésből adódó illetmény:                      - 26,-Ft/hó 

 

    Összesen:            416 200,- Ft/hó 

__________________________ 

 

3.)   Tájékoztató a Kisszállási Általános iskola 2016/17-es évi eredményeiről 

és 2017/18-as tanév munkatervének bemutatása. 

előadó: Zsoldos Ildikó intézményvezető 

   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Kisszállási Sallai István Általános Iskola 

2013. január 1-től a KLIK fenntartásában működik és bár ebből adódóan az intézménynek a 

Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettsége nincs, az igazgató asszony mégis a testület 

elé terjesztette az intézmény előző évi munkájáról szóló beszámolóját, valamint a 2017/2018. 

évre vonatkozó munkatervét annak érdekében, hogy a testület előtt is ismeretes legyen az in-

tézményben folyó oktatási tevékenység.  

A beszámolóban az előző oktatási évben elért eredményekről kapott tájékoztatást a testület, 

mely tükrözi, hogy az intézmény nevelőtestülete milyen eredményeket tudott elérni. Az éves 

munkaterv pedig előre vetíti azokat a feladatokat, programokat, melyeket az oktatási év alatt 

véghez kívánnak vinni. Gratulál az intézmény vezetőjének, a pedagógusoknak és további si-

keres oktatást, munkát, jó együttműködést kíván számukra a jövőre nézve.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette és elfogad-

ja. 

___________________________ 

 

4. )  Beszámoló a Gazdasági program időarányos teljesüléséről 

előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2015.(III.26.) számú 

határozatával elfogadta a 2015-2019. évekre szóló gazdasági programját. Az alábbiakban be-

mutatásra kerülnek a gazdasági programban meghatározott fő célkitűzések, feladatok időará-

nyos teljesülése: Az előterjesztésben 19 pontban részletesen bemutatásra került az eddigi tel-

jesítés, leginkább az tűnik ki, hogy útépítés területén nincsen előrehaladás, a többi célnál ko-

moly előrehaladások történtek, már eddíg, és bízik benne, hogy a ciklus végére a gazdasági 

program megvalósul. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Település üzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gazdasági program idő-

arányos teljesüléséről szóló beszámolót fogadja el.  
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------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

225/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

A 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági program  

időarányos teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról  

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja A 2015-

2019 évekre vonatkozó gazdasági program időarányos 

teljesüléséről szóló beszámolót. 

 

___________________________ 

 

 

5.) Helyi adó mértékek felülvizsgálata, javaslat a 2018. évi adómértékekre  

előadó: Csiszár Csaba jegyző 

       (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Csíszár Csaba: Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a képviselő-testület 

évenként felülvizsgálja az adómértékeket, és szükség esetén módosítja azokat.  

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint adó-

kötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve ked-

vezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 

30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik. 

Ebből következően valamely adóév első napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet 

bevezető vagy hatályos szabályozást módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 

30. napon léptethető hatályba. Erre tekintettel, ha az önkormányzat említett adórendeletét 

2018. január 1-jétől kívánja hatályba léptetni, akkor azt legkésőbb 2017. december 1-jén ki 

kell hirdetnie. 

A helyi iparűzési adó 2 %-os mértéken áll, emelésére nincs lehetőség, mérséklése esetén nem 

várható nagyobb adózók idetelepülése, ezáltal adóbevétel növekedés. Települési adó beveze-

tésre 2015. évtől van lehetősége az önkormányzatoknak, településünk ez idáig új adónem be-

vezetéséről nem döntött. 2011. évben volt utoljára kommunális adónemnél adómérték emelés. 

Helyi adók kivetésére azért van szükség, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatait fi-

nanszírozni tudja, valamint, hogy a részben finanszírozott feladatokat is el tudja látni az elvárt 

szinten. A pályázatok önrészének alapja is mindenkor biztosított kell legyen. 2018. évre nem 

javaslok kommunális adó mérték emelést. 

 

  A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el. 

  H o z z á s z ó l á s : 

  

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta és azt javasolja Képviselő-testületnek, hogy a helyi adók mértéke 

2018. évben nem változzon.  

------------- 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

226/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Helyi adó mértékek felülvizsgálatáról, a 2018. évi adómértékek meghatározásáról 

 

A Képviselő-testület felülvizsgálta és úgy dönt, 

hogy a helyi adók mértéke 2018 évben nem 

emelkedik. 

 

___________________________ 

 

6.) Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munka-

tervének elfogadása 

előadó: Csiszár Csaba jegyző 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Csíszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, hogy a belső ellenőrzési feladatok meghatározása, 

mindig a kockázati tényezők figyelembe-vételével történik. Ennek megfelelően több éves 

gyakorlat, hogy az önkormányzat előző évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó közpon-

ti támogatások igénylésének és elszámolásának kellő alátámasztását kéri felülvizsgáltatni a 

Képviselő-testület. 2018. évben a másik vizsgálandó területnek javasolja, hogy a helyi szociá-

lis támogatási rendszer döntési és folyósítási gyakorlata megfelel-e a jogszabályi és a belső 

szabályozási előírásoknak. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság megtár-

gyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek az ön-

kormányzat 2018. évi ellenőrzési munkatervének elfogadását. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

227/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

2018. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és az alábbiak 

szerint fogadja el az önkormányzat 2018. évi bel-

ső ellenőrzési munkatervét: 
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2018. évi 

Belső ellenőrzési munkaterv 

 

1. sz. ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés tárgya: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési 

beszámolójához kapcsolódó központi támogatások. 

 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2017. évi költségvetési 

támogatások igénylése, és elszámolása kellően 

alátámasztott-e.  

Az ellenőrzött szerv: Önkormányzat és intézményei 

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I.  I. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 6 nap 

  

2. sz. ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés tárgya: Települési támogatások döntési, folyósítási 

gyakorlata 

Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy a helyi szociális támogatási 

rendszer döntési és folyósítási gyakorlata megfelel-e a 

jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak.  

Az ellenőrzött szerv: Önkormányzat és intézményei 

Az ellenőrizendő időszak: 2018. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: III. n. év 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 6 nap 

 

___________________________ 

 

 

7.) Javaslat a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Csiszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, hogy amióta van rá lehetőség a Képviselő-testület 

támogatja a hivatalban dolgozó köztisztviselőket a 20 %-os illetménykiegészítés lehetőségé-

vel. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4) bekez-

dése alapján a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi középiskolai, illetve 

felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészí-

tést állapíthat meg. 

 

A Képviselő-testület a 26/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelettel 2017. január 1. napjától 

csak a felsőfokú köztisztviselők részére az alapilletmények -20 %-nak megfelelő illetmény-

kiegészítést állapított meg 2017. évre. 



11 

 

Tekintettel arra, hogy az illetménykiegészítés tárgyévre történhet, így a fenti rendelet 2017. 

december 31. napján hatályát veszti. 

 

Javaslom, hogy 2018. évre az illetménykiegészítés mértékét a 2016-os évhez hasonlóan 

minden köztisztviselő (középfokú, felsőfokú végzettségű) részére 20 %-nak megfelelően 

szíveskedjen megállapítani. 

 

Kispál István: El kívánja mondani, hogy méltánytalanul alacsonynak tartja az önkormányza-

toknál dolgozó köztisztviselők bérét, mely nincs arányban az általuk elvégzett munka értéké-

vel. 

Benedek János: A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el. A bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek előterjesztésben foglaltak alap-

ján a rendelet megalkotását 

 

------------- 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületnek 

19/2017.(XII.04.) 

önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők juttatásáról 

mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

---------------------------- 

 

8.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületek 

2017. évi hasznosításának eredményéről 

 előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: A Képviselő-testület a 157/2016. (IX.29.) ÖK határozatával úgy döntött, hogy 

a tulajdonában lévő többhektáros szántók bérleti szerződéseit nem hosszabbítja meg, mert 

gazdálkodni kíván rajta. 

 

A Magyar Államkincstár 2017. november 15. napján kelt végzése alapján 680.193 Ft előleg-

ben részesült az önkormányzat - 15 hektárra vonatkozóan - területalapú támogatás jogcímén- 

2017. évi területalapú támogatásból származó bevétel összesen várhatóan 976.000 Ft.  

 

A mezőgazdasági közfoglalkoztatási programba 16,8659 hektár terület került bevonásra. A 

kisebb–beépítetlen terület megjelölésű- ingatlanokat továbbra is bérbe adás útján hasznosítja 

az önkormányzat, de ezek vonatkozásában a 6 Ft/m2 bérleti díjat egységesen 8 Ft/m2-ra emel-

te. 2017. évben 73 db ingatlanra vonatkozóan 17 partnerrel kötöttünk haszonbérleti szerző-

dést. Bérbeadott terület: 12,58 ha 

 

Kiszámlázott bérleti díj: 8 Ft/m2; 1.006.248 Ft -ebből hátralék: 137.744 Ft 
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Benedek János: A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el. A bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. 

------------ 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

228/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

az önkormányzati tulajdonú földterületek 2017. évi hasznosításáról szóló beszámoló elfoga-

dásáról. 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja és elfogadja az önkormány-

zati tulajdonú földterületek 2017. évi hasznosításáról 

szóló beszámolót. Megállapítja, hogy 2018. évben hasonló 

módon fogja hasznosítani a termőterületeket.   

 

------------ 

 

 

9.) Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban és az 

Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásá-

ra 

előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a településről minden évben 1-2 tanuló az Arany János Tehet-

séggondozó Programban, illetve az Arany János Kollégiumi Programban kerül be, mely prog-

ramok a hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulását segítik elő. 

 

A Képviselő-testület minden évben – a helyi általános iskola megkeresésére – a községben 

állandó lakóhellyel rendelkező és a programra jelentkező tanulóknak elvi támogatását adja 

felvételi jelentkezésükhöz. Az önkormányzat az előző években a Programban résztvevő tanu-

lók részére 5.000 Ft/fő/hó összegű támogatás biztosított tanulmányaikhoz. 

A 2017/2018 tanévben a Kisszállási Sallai István általános Iskola 8. osztályos tanulói közül 

Szalay László Patrik (an: Fábián Katalin, szül. Tatabánya, 2004.02.17., lakcím: 6421 Kisszál-

lás, Kölcsey u. 4. sz.)  a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló jelentkezett olyan intézmény-

be továbbtanulás céljából, amely az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozik. A 

választott intézmény a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. 

 

Benedek János: A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el. A bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek előterjesztésben foglaltak alap-

ján Szalay László (6421 Kisszállás, Kölcsey u. 4.) Arany János Tehetséggondozó Program-

ban való jelentkezésének támogatását.  

 

------------ 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

229/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Szalay László (6421 Kisszállás, Kölcsey u. 4.)  

Arany János Tehetséggondozó Programba való  

jelentkezésének támogatása 

 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja, hogy Szalay László nyolcadik évfolyamos tanuló 

(anyja neve: Fábián Katalin) Kisszállás, Kölcsey u. 4. részt 

vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi 

támogatást nem tud nyújtani számára.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetség-

gondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát 

és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az el-

ső helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

------------ 

 

 

10.) Előterjesztés a Sallai István Általános Iskola gyakorló,- és fűszerkert 

létrehozása ügyében benyújtott támogatási kéreleméről 

 előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, „A Sallai István Általános Iskola a gyermekekért” Alapítvány pá-

lyázott az EFOP-1.8.5.-17 kódszámú „Menő menzák az iskolában -  Egészséges étkezést és 

életstílust népszerűsítő programra, amely program támogatásban részesült. A program egyik 

eleme, egy gyakorló- és fűszerkert létrehozása és annak fenntartása is. Az iskola ezért fordul 

az Önkormányzathoz, hogy a kert létesítéséhez biztosítson megfelelő területet, ezzel is támo-

gatva a pályázat megvalósulását. 

  

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

230/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállási Sallai István Általános Iskola gyakorló, és fűvészkert 

kialakításához szükséges földterület biztosításáról 
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A Képviselő-testület megtárgyalta és az iskola parkkal ha-

táros önkormányzati területekből biztosít megfelelő nagy-

ságú területet a gyakorló – és fűvészkert kialakításához. 

 

 

11.) Előterjesztés Filantrop Kft  szerződés tervezetéről 

előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. 

törvény a korábbi szolgáltatási rendet megváltoztatta. A lakosságnál a kéményseprő-ipari köz-

szolgáltatást a Katasztrófavédelem, míg a nem lakossági kéményhasználók (továbbiak-

ban: közület) esetében a szolgáltatást a Katasztrófavédelem által nyilvántartásba 

vett Szolgáltató (FILANTROP Kft.) látja el. 

  

Az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS megkötése esetén a társaság vállalja a szük-

séges vizsgálatok és a kötelező vizsgálatokon felüli ellenőrzésék esedékességének nyomon 

követését és a Megrendelővel egyeztetett időpontban való munka elvégzését. Előnyként je-

lentkezik, hogy nem kell folyamatosan nyomon követnie az intézményeknek a kéményseprő-

ipari szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi változásokat, a kiállított tanúsítványok érvényessé-

gi határidejét, mert ezt térítésmentesen megteszik, és erről évente tájékoztatják partnerüket. 

  

Ezen felül állandó elérhetőséget vállal a társaság az ügyfelek részére a munkavégzések közötti 

időszakban felmerülő kérdések megválaszolása és az esetlegesen felmerülő problémák meg-

oldása érdekében. 

 

Benedek János: A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el. A bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak 

alapján az együttműködési megállapodás megkötését kéményseprői-ipari közszolgáltatásra. 

------------ 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

231/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Filantrop Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződésről  

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a Filantrop Kft. együttműködési 

megállapodás tervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint. 

Megbízza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírásával. 

------------ 

 

12.) Tájékoztató 2017. III. negyedévi lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról 

           előadó: Kispál István polgármester 
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(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni, amennyiben kérdés merülne fel a 

határozatok teljesítésével kapcsolatban, akkor arra szívesen válaszol. 

 

 A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette és elfogad-

ja. 

------------ 

 

13.) Tájékoztatás a Kisszállás, Fő u. 37. szám alatti ingatlan (papírírószer 

és lottózó) bérleti szerződésének megszüntetéséről 

           előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 227/2016.(XII.20.) ÖK határozatával 

döntött a tulajdonában lévő Kisszállás, Fő u. 37. szám alatti ingatlan ifj. Mikó Mihály 6449 

Mélykút, Bercsényi u. 3. szám alatti lakos részére történő bérbeadásról papírírószer és lottózó 

tevékenység végzése céljából. 

ifj. Mikó Mihály 2017. november 27. napján kelt kérelmében a korábbi tájékoztatására hivat-

kozásul megerősítette bérleti jogviszonyának 2017. december 31. napjával történő megszünte-

tési szándékát. 

A kérelem személyes átadása során elmondta, hogy a Szerencsejáték Zrt. részéről történő en-

gedély megadását követően valósulhat meg a tevékenységhez szükséges informatikai és 

egyéb eszközök a kérelmező tulajdonát képező Kisszállás, Jókai u.1/a. szám alatti ingatlanba 

történő áttelepítése, ezért a bérleti jogviszony megszűnés dátuma 2018. január közepét is je-

lentheti. 

A fentiekre tekintettel javasolja, hogy a további egyeztetéseknek megfelelően kerüljön sor a 

bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére. 

 

Benedek János: A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el. A bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak 

alapján a Kisszállás, Fő u. 37. szám alatti ingatlan (papírírószer és lottózó) bérleti szerző-

dés megszüntetéséhez további egyeztetéseket folytasson.  

------------ 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

232/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás, Fő u. 37. szám alatti ingatlan (papírírószer és lottózó) 

bérleti szerződésének megszüntetéséről 
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A Képviselő-testület megtárgyalta és a döntött arról, hogy a 

Kisszállás, Fő u. 37. szám alatti ingatlan (papírírószer és 

lottózó) bérleti szerződés megszüntetéséhez további egyez-

tetések szükségesek. 

Megbízza a polgármestert az egyeztetés lebonyolításával. 

------------ 

 

14.) Előterjesztés Bethlen Gábor Alap 2018. évi támogatás, pályázat be-

nyújtásáról 

           előadó: Kispál István polgármester Bundula Melinda intézményvezető 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Bethlen Gábor Alap 2018.évi „Egyéb támogatások” elő-

irányzata terhére meghirdetett Testvér települési programok és együttműködések támogatásá-

ra címmel pályázati felhívásra a Művelődési ház támogatási kérelmet állított össze, amely a 

Kisszállás - Oromhegyes testvértelepülési programok megvalósítását szolgálná. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

----------- 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

233/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Testvér-települési programok és együttműködések 

 támogatására pályázat benyújtása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Egyéb 

támogatások” előirányzata terhére meghirdetett Testvér te-

lepülési programok és együttműködések támogatására 

címmel meghirdetett pályázati felhívásra benyújtja támo-

gatási igényét a Kisszállás - Oromhegyes testvértelepülési 

programok megvalósítására. 

 

----------- 

 

15.) A Művelődési Ház és Könyvtár előterjesztése a Halmos Béla prog-

ramhoz való csatlakozásra.   

előadó: Kispál István polgármester, Bundula Melinda intézményvezető 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Kispál István: Elmondja, hogy a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium a Kulturális 

Fesztiválok Kollégiumával szakmai együttműködésben nyílt pályázatot hirdetett. 

Pályázati cél: Kárpát-medencei – nem népművészeti főtematikájú – fesztiválok népzenei és 

világzenei programjainak, valamint a népzenét más zenei/művészeti műfajokkal társító pro-

dukcióinak támogatása. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázati 

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 2%-a ne-
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vezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, de minimum 5000 Ft-ot köteles befi-

zetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon cél megvalósításának időtarta-

ma: 2018. május 1.–2019. április 30. Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. 

december 22-én éjfélig lehet. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

------------ 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

234/2017.(XI.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Halmos Béla programhoz való csatlakozás támogatása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy dönt, hogy támogatja azt, hogy a Mű-

velődési Ház és Könyvtár a Halmos Béla program 2018. 

évi pályázati felhívására támogatási kérelmet nyújtson be.  

 

----------- 

 

16. Képviselői kérdések hozzászólások 

 

Kispál István: Kérdezi, hogy a testület tagjainak közérdekű kérdése bejelenteni valója van-e? 

 

Rozsnyai Attila: Kérdezi, hogy a körforgalommal milyen tervek vannak? 

 

Kispál István: Az út garanciális fenntartása három évig a kivitelező feladata, de ha a település 

úgy látja, akkor akár át is vállalhatja a karbantartását. 

 

Rozsnyai Attila: Úgy gondolja, hogy ez a körforgalom Kisszállás település körforgalma, oda a 

településre jellemző díszítést, jelképet tárgyat helyezhetne el az önkormányzat.  

 

Kispál István: Megérdeklődjük a Közút kezelőt, hogy mire van lehetőségünk. 

 

___________________________ 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 óra 00 perckor bere-

kesztette. 

 

Kmf. 

 

 

Kispál  István               Csíszár Csaba 

   polgármester        jegyző 


