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Kisszállás Község Önkormányzata 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2017. december 21-i nyílt soros üléséről 

 

20/2017.(XII.22.) ÖK R  Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-

testületének Kisszállás Község Önkormányzata 2017. 

évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 

 

21/2017.(XII.22.) ÖK R  Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-

testületének A szociális juttatások rendszeréről szóló 

3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

237/2017.(XII.21.) ÖK  A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. 

 

238/2017.(XII.21.) ÖK  Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok  

ellátására szóló tevékenységek ajánlatának elfogadása 

 

22/2017.(XII.27.) ÖK R  Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 22/2017.(XII.27.) számú önkormányzati 

rendelete a településkép védelméről 

 

239/2017.(XII.21.) ÖK Településképi arculati kézikönyv elfogadása 

 

240/2017.(XII.21.) ÖK Oromhegyes testvértelepüléssel együttműködési szán-

déknyilatkozat elfogadása 

 

241/2017.(XII.21.) ÖK  Belterületi útfelújításokról 

 

242/2017.(XII.21.) ÖK Leader pályázat benyújtása a település élhetőbbé tétele 

érdekében 

 

243/2017.(XII.21.) ÖK Leader pályázat benyújtása kulturális értékmegőrző ren-

dezvények lebonyolítása érdekében 

 

244/2017.(XII.21.) ÖK Leader pályázat benyújtásához Nonprofit szervezetek 

ismeretségét, céljai elérését szolgáló fejlesztések megva-

lósítása érdekében önerő támogatás biztosításáról 

 

245/2017.(XII.21.) ÖK Kisszállás, Fő u. 37.  szám ingatlan (papírírószer és lot-

tózó) bérlő általi felújítása kapcsán bérleti-díj és rezsi 

költség visszatérítéséről 

 

_____________________ 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület 2017. december 21-én  

16:30 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.) Javaslat Kisszállás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására  

               Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Javaslat a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati ren-

delet módosítására 

Előadó: Csiszár Csaba jegyző 

 

3.) Előterjesztés belső ellenőrzési és belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására érke-

zett ajánlatról, valamint megbízási szerződés elfogadásáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet tervezetről, valamint a tele-

pülési arculati kézikönyv elfogadásáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

5.) Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat elfogadására a szerbiai Oromhegyes 

testvértelepüléssel határon átnyúló EU-s pályázatok ügyében 

Előadó: Kispál István polgármester 
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6.)  Előterjesztés a belterületi útfelújításokról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

7.) Javaslat Leader pályázat benyújtása ügyében 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

8.) Javaslat a Kisszállás Fő u. 37. szám alatti ingatlan (papírírószer és lottózó) 2003. évi 

bővítés költségeinek visszatérítésére. 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

9.) Képviselői kérdések, interpellációk  

  

___________________________ 

 

 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.) Javaslat Kisszállás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására  

               Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Röviden ismerteti a rendelet módosításban foglaltakat. Az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – ne-

gyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

elkészítésnek határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi 

elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a 

rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, 

valamint a rendelet mellékletei módosulnak. A részletes költségvetési maradványfelhasználás 

és költségek növekedésének és csökkenésének átvezetése és pontos megnevezése részletesen 

intézményenként és feladatonként levezetve az előterjesztésben. 

Kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet módosítás javaslat el-

fogadására. 

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) önkor-

mányzati rendelete módosításáról szóló rendelet elfogadását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

rendeletet alkotja 

 

20/2017.(XII.22.) 

önkormányzati rendelete 
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Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

___________________________ 

 

 

2.)  Javaslat a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.) önkormány-

zati rendelet módosítására 

Előadó: Csiszár Csaba jegyző 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9. pont 

szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatására”. Kisszállás Község Önkormányzata 186 m3 tűzifát   tudott támogatásból (172 

m3) illetve önerőből (14 m3) vásárolni. A jogszerű felhasználás érdekében volt szükséges, 

hogy a támogatott mennyiségen felül is vásároljon fát az Önkormányzat. A támogatásból vá-

sárolt tűzifát 2018. február 15.-éig osztja ki a rászorulók részére. A szociális juttatások rend-

szeréről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 19.§ (1) bekezdése tartalmazza szociáli-

san rászoruló személyek körét.  

Javaslom, hogy a gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülők családjában is az öregségi 

nyugdíj 250 %-át meg nem haladó egy főre eső jövedelemig lehessen megállapítani tűzifa 

támogatást. Minden évben van olyan kérelmező, aki nem egyedül él, de egyedülállóként neve-

li gyermekét és támogatásban nem részesülhet a rendeletünk szerinti egy főre eső jövedelem-

határ miatt.  

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy előterjesztés szerint módosítsa a szociális 

ellátásokról szóló rendeletét. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának elfo-

gadását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

21/2017.(XII.22.) 

önkormányzati rendelete 

 

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

önkormányzati rendelete módosításáról 

mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
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__________________________ 

 

 

3.) Előterjesztés belső ellenőrzési és belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására 

érkezett ajánlatról, valamint megbízási szerződés elfogadásáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 15. § (1) szerint a 

költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrzés működéséhez szükséges 

forrásokat valamint a Kormányrendelet 16. § (2) szerint, ha a költségvetési szerv nem foglal-

koztat belső ellenőrt, a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv 

belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és 

ellátásáról. A Kormányrendelet értelmében a költségvetési szerv vezetője, azaz a jegyző, kö-

teles gondoskodni a belső ellenőrzési feladat elvégzéséről. 

Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonat-

kozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve főjegyző részére a tárgyévet megelőző 

év november 30-ig. 

 

A 2018. évi éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31-

ig hagyja jóvá, melyet Kisszállás Község Önkormányzata 2017. november 30-i Képviselő-

testületi ülésén a 227/2017.(XI.30.) ÖK határozatával elfogadott, jóváhagyott. 2018 évre vo-

natkozóan újra belső ellenőrt kell kiválasztani. 

Három ajánlatot kért az önkormányzat közülük kettő megküldte ajánlatát, a harmadik ajánlati   

megkeresésünkre azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem kíván a továbbiakban belsőellenőrzési 

munkákat végezni, ezért a két ajánlat közül tud a Képviselő-testület választani. A beérkezett 

ajánlatok közül a legelőnyösebb ajánlatot javaslom kiválasztani: 

 

Gömzsik László belső ellenőr (6413 Kunfehértó, Óvoda u. 6.) - vállalkozó 

 

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 Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, a legkedvezőbb ajánlat kiválasz-

tásával, Gömzsik László belső ellenőrt bízzuk meg a feladat ellátásával.  

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

237/2017.(XII.21.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. 
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A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztésben 

foglaltak szerint elfogadja Gömzsik László (6413 Kunfe-

hértó, Óvoda u. 6.) Kisszállás Község Önkormányzat bel-

ső ellenőrzési feladatok ellátására 24.000 Ft/ellenőrzési 

nap, 2018. évben, a külön szerződéstervezetben rögzített 

részhatáridőkkel és fizetési ütemezéssel, összegű ajánlatát. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a belső el-

lenőri feladatok ellátására kösse meg a vállalkozói szerző-

dést Gömzsik Lászlóval. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

238/2017.(XII.21.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok  

ellátására szóló tevékenységek ajánlatának elfogadása 

  

A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztésben 

foglaltak szerint elfogadja Gömzsik László (6413 Kunfe-

hértó, Óvoda u. 6.) Kisszállás Község Önkormányzata 

2018. évi belső ellenőrzési vezetői feladataira bruttó 

70.000 Ft összegű ajánlatát.  

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a belső el-

lenőrzési vezetői feladatok és tanácsadói tevékenység ellá-

tására kösse meg a vállalkozói szerződést Gömzsik Lász-

lóval. 

 

___________________________ 

 

 

4.) Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet tervezetről, valamint a 

települési arculati kézikönyv elfogadásáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (A 

továbbiakban: településképi törvény) módosítását 2016. december 12-én fogadta el az Or-

szággyűlés, mely módosítás 2017. január 18-tól hatályos. A módosítás Európai Uniós jog-

harmonizációt szolgál, melynek az előterjesztéssel összefüggő követelménye az, hogy a mó-

dosított településképi törvény hatályba lépését követően az önkormányzatnak településképi 

rendeletet kell alkotni. A fentiekkel összefüggésben a Törv. arról rendelkezik, hogy a teljes 

körű nyilvánosság biztosításával, a helyi lakosság, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 

szervezetek, vallási közösségek (együtt: partnerek) aktív bevonásával valamennyi település-

nek 2017. december 31-ig el kell készítenie a településképi rendeletét és az azt megalapozó 

településképi arculati kézikönyvét. 
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A kézikönyv szemléletformáló dokumentum, amely feltárja és ismerteti a településen belül jól 

elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és mindezek 

figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településkép-

hez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. Ezt a dokumentumot a település teljes köz-

igazgatási területére el kell készíteni, azaz nem csak a már beépült területrészekre. A település 

önkormányzatának a településkép védelmét a településképi rendeletében szabályozással kell 

biztosítania. A településképi rendelet-tervezet a kézikönyvvel együtt került partnerségi egyez-

tetésre. Fentiek alapján az előterjesztett településképi arculati kézikönyv és településképi ren-

delet jóváhagyható.  

Kérem az arculati kézikönyv határozattal való jóváhagyását és a településképi rendelet meg-

alkotását. 

 

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 Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, a határozat és a rendelet tervezet 

elfogadását.  

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

239/2017.(XII.21.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Településképi arculati kézikönyv elfogadása 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő testülete 

úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti tarta-

lommal elfogadja Kisszállás község településképi ar-

culati kézikönyvét. 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

rendeletet alkotja 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2017.(XII.27.) számú önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről 

mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

___________________________ 

 

 

5.) Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat elfogadására a szerbiai Orom-

hegyes testvértelepüléssel határon átnyúló EU-s pályázatok ügyében 

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

 

Kispál István: Elmondja, hogy a község testvér települése Oromhegyes pályázatot kíván be-

nyújtani a határon átnyúló EU-s pályázatok keretében ezért kéri, hogy a településünk tegyen 

szándék nyilatkozatot arról, hogy partner és aktív résztvevőjeként közreműködik a pályázat 

megvalósításában. Javaslom, hogy a Képviselő-testület adja hozzájárulását a pályázathoz.  

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

240/2017.(XII.21.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Oromhegyes testvértelepüléssel együttműködési szándéknyilatkozat elfogadása 

 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, 

hogy a határozat melléklete szerinti szándéknyilatkozat alapján  

Oromhegyes Helyi Közösség minden egyes pályázatánál (ké-

szüljenek azok a Szerbiában, az anyaországban, estleg az EU ál-

tal kiírott felhívások beadványaiként), Oromhegyes testvértele-

püléseként mint partner és aktív részvevő kíván részt venni.  

 

___________________________ 

 

6.) Előterjesztés a belterületi útfelújításokról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: A helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításá-

ról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X.3.) 

Korm. határozat alapján 56.000.000,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amelyet 

belterületi útfelújításra tud fordítani. 

Ebből a keretből aszfaltfelújítást, és mechanikai stabilizációt (kőzúzalékos) javasol megvaló-

sítani. Aszfaltos felújítással érintett utcák: Kossuth utca, Park utca, Baba utca. 

Mechanikai stabilizációval érintett utcák: Liget köz, Munkácsy utca, Rózsa utca  

 

A rendelkezésre álló tervező költségbecslés szerint a fejlesztés bruttó költségei: 

 

- tervezés:              2.413.000,- Ft 

- felújítás:            53.130.083,- Ft 

- műszaki ellenőr:   558.800,- Ft 

               összesen: 56.101.883,- Ft 

 

Javaslom, hogy a fejlesztés megvalósulása érdekében az 56.000.000,- Ft támogatási összeget 

meghaladó részt saját forrásként biztosítsa önkormányzatunk. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

241/2017.(XII.21.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Belterületi útfelújításokról 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1717/2017. 

(X.3.) Korm. határozat alapján útfelújításra fordítható 

56.000.000,- Ft támogatási összegből a Kossuth utca, 

Park utca, Baba utca aszfaltfelújítását valamint a Li-

get köz, Munkácsy utca, Rózsa utca mechanikai sta-

bilizációját valósítja meg.  

2. A fejlesztés tervezői költségbecslés szerinti díja 

56.101.883. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

támogatáson felül felmerülő 101.883,- Ft többletkölt-

séget az önkormányzat költségvetési tartaléka terhére 

vállalja.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

az igényléshez szükséges nyilatkozatok megtételére, 

dokumentumok aláírására. 

 

___________________________ 

 

 

7.) Javaslat Leader pályázat benyújtása ügyében 

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a VP6-19.2.1.-32-1-17 Települések élhetőbbé tétele kiírás 

alapján a lehetőség nyílik a települési környezet állapotának megtartásához szükséges fejlesz-

tések, gépek, eszközök beszerzésére, közösségi feladatot ellátó jármű részére tároló építése; 

temetők, ravatalozók felújítása, fejlesztése; közösségi parkok, szabadidő parkok kialakítá-

sa/felújítása. Az elnyerhető támogatási összeg: 500 000 – 6 000 000, támogatási intenzitás: 

járás- és település-függően 85-95 % 

 

A VP6-19.2.1.-32-2-17 Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása elnevezésű pá-

lyázati lehetőség rendezvényszervezést támogat, ezen belül; 

fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak, köz- és egészségbiztonság biztosítása, rendezvény-

szervezés, rendezvény érdekében felmerülő eszközök beszerzése, színpad, hang- és fénytech-

nika, rendezvénysátor, asztal, pad, rendezvény megvalósításához szükséges eszközök bérlése 

színpad, hang- és fénytechnika, rendezvénysátor, szabadtéri bemutatóhelyek, asztal, pad, 

egészségügyi mobil eszközök. Az elnyerhető támogatási összeg: 500 000 – 1 500 000 Ft, tá-

mogatási intenzitás: járás- és település-függően 85-95 % 
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Úgy gondolja érdemes mindkét kiírásban támogatást igényelnie az önkormányzatnak. A hatá-

rozat-javaslatban meghatározott fontossági sorrend szerint javasolja előkészíteni a terveket.  

VP6-19.2.1.-32-3-17 Nonprofit szervezetek ismertségét, céljai elérését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása pályázati felhívás a civil szervezetek alapító okiratban rögzített tevékenységhez 

kapcsolódó eszközbeszerzést támogat. Javasolja, hogy a polgárőr egyesülettel működjön 

együtt az önkormányzat abban a tekintetben, hogy a támogatás révén induljon el a településen 

egy térfigyelő kamera rendszer kiépítése. Az elnyerhető támogatási összeg: 500 000 – 2 500 

000 Ft, támogatási intenzitás: járás- és település-függően 85-95 % 

 

Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását, ahhoz, hogy az elérhető legmagasabb támogatási 

összeg esetén az önrészt az önkormányzat biztosítsa a következő évi költségvetéséből. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

242/2017.(XII.21.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Leader pályázat benyújtása a település élhetőbbé tétele érdekében 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-

gyalta a LEADER pályázatok lehetőségeit  

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Felső-Bácska Vidék-

fejlesztési Egyesület, mint Leader Helyi Akciócsoport 2014-

2020 közötti támogatási forrásból kiírt 6 vidékfejlesztési célú 

pályázatai közül a VP6-19.2.1.-32-1-17 célterületre (Települések 

élhetőbbé tétele című) pályázatot nyújt be. Elérhető támogatási 

összeg 6.000.000 Ft a támogatási intenzitás max.: 85%. 

A Képviselő-testület az alábbi fontossági sorrendben határozza 

meg a pályázatba illeszthető fejlesztési célokat.  

1. Kisszállás Ravatalozó felújítása és új kegyeleti eszközök be-

szerzése 

2. Kisszállás „Rondó” felújítása 

3. Kisszállás központi buszváró felújítása, kerékpártároló meg-

építése 

4. Egészségügyi mobil életmentő-eszközök beszerzése 

A kiírás nem zárja ki azt, hogy több terület is fejlesztésre kerül-

jön ezért a felújítási költségek nagyságrendje határozza meg a 

pályázat végleges összetételét. 
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pá-

lyázat esetén a megvalósításhoz szükséges önerőt biztosítani 

fogja a 2018. évi költségvetéséből. 

 

A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

beadására, valamint a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok aláírására. 

 

_____________________________ 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

243/2017.(XII.21.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Leader pályázat benyújtása kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása érdekében 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtár-

gyalta a LEADER pályázatok lehetőségeit  

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Felső-Bácska Vidék-

fejlesztési Egyesület, mint Leader Helyi Akciócsoport 2014-

2020 közötti támogatási forrásból kiírt 6 vidékfejlesztési célú 

pályázatai közül a VP6-19.2.1.-32-2-17 célterületre (Kulturális 

értékmegőrző rendezvények lebonyolítása című) pályázatot 

nyújt be. Elérhető támogatási összeg 1.500.000 Ft a támogatási 

intenzitás max.: 85%. Sikeres pályázat esetén egy rendezvény-

sátrat kíván vásárolni az önkormányzat, vagy pedig a település-

ről elszármazott személyeket kutatja fel, és hívja össze egy önál-

ló rendezvénye. 

_________________________ 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

244/2017.(XII.21.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Leader pályázat benyújtásához Nonprofit szervezetek ismeretségét, céljai elérését szolgáló 

fejlesztések megvalósítása érdekében önerő támogatás biztosításáról 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtár-

gyalta a LEADER pályázatok lehetőségeit  

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Felső-Bácska Vidék-

fejlesztési Egyesület, mint Leader Helyi Akciócsoport 2014-

2020 közötti támogatási forrásból kiírt 6 vidékfejlesztési célú 
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pályázatai közül a VP6-19.2.1.-32-3-17 célterületre (Nonprofit 

szervezetek ismeretségét, céljai elérését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása című) pályázat benyújtását támogatja, melyet a 

Kisszállási Polgárőr Egyesület nyújt be. Az elérhető támogatás 

összege 2.500.000 Ft. A támogatási intenzitás 85%.  

A támogatott cél a település térfigyelő kamerarendszerrel való 

ellátása. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 

nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges önerőt a 

2018. évi költségvetéséből biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtáshoz szükséges önkormányzatot érintő nyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok aláírására. 

 

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

 

8.) Javaslat a Kisszállás Fő u. 37. szám alatti ingatlan (papírírószer és lottózó) 

2003. évi bővítés költségeinek visszatérítésére. 

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy Mikó Mihály az üzlethelyiséget önkormányzati hozzájárulás 

mellett átalakította, gázvezeték rendszert épített ki, gázfogyasztás mérőóra és kettő darab 

konvektort, villanyórát víz és lefolyórendszert épített ki és a műanyag bejárati ajtót szerelt fel 

a helyiségre, amelyet az önkormányzat a bérleti díjba nem kompenzált be. A bérleti jogvi-

szony a közeljövőben meg fog szűnni. Mikó úr a beépített műszaki berendezéseket felajánlja 

megvásárlásra vagy pedig ismételten bérleti díj bekompenzálásra az önkormányzatnak. 

Mikó Mihály: Először megköszöni az eddigi együttműködést, az elmúlt 15-16 év közösen 

eltöltött időt. Az üzlethelyiségen polgármester úr által említett átalakításokat 2003. évben haj-

totta végre. A beépített anyagokat nem kívánja kibontani, azokat itt szándékozza hagyni.  

Kispál István: Előzetes egyeztetések során azt a döntést hoztuk, hogy az utolsó háromhavi 

bérleti díjat, valamint a rezsiköltséget visszautaljuk. 

Malustyik László: A vissza utalt a pénz felhasználásáról, lenne egy javaslatom, hogy minden-

ki elégedett legyen, kérjük a Jókai utcai üzlethelyiség előtti parkolás megoldását. Nagyon 

szűk az utca.  

Mikó Mihály: Ezt közösen kellene megoldani. 

Dr. Muskó Zsolt: Tudomása szerint pontos szabályozása van a parkoló kialakításának. 

Mikó Mihály: A járdát már felújítottam, a vevőket nem könnyű parkolásra tanítani.  

Ceglédi Zoltánné dr.:  Kérdezi, hogy mikor kívánnak kiköltözni a bérleményből, a közüzemi 

számlák hogyan rendezhetők, önálló mérőórával rendelkezik-e? 

Mikó Mihály: Az új év első munkanapján szeretne átköltözni a saját üzlethelyiségbe, a bérle-

ményben almérőkkel történt az energia fogyasztás mérése, ezért a kiköltözés napján leolvas-

ható az óraállás. 

Kispál István: Kéri a Képviselő-Testületet, hogy a három havi visszatérítést elfogadni szíves-

kedjen, amennyiben Mikó Úr is elfogadja az ajánlatot. 

Mikó Mihály: Köszöni a felajánlást, és elfogadja a háromhavi bérleti díj, és rezsi költség visz-

szautalását a beépített technikai eszközök kompenzálására. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

245/2017.(XII.21.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás, Fő u. 37. szám ingatlan (papírírószer és lottózó) bérlő általi felújítása kapcsán bér-

leti-díj és rezsi költség visszatérítéséről 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és a Kisszállás, Fő u. 

37.  szám ingatlannak (papírírószer és lottózó) a 2003. 

évben bérlő által végzett helység-bővítés költségeinek 

kompenzálására az alábbi határozatot hozza: 

 

1. bérleti-díj tekintetében három havi díj visszafizeté-

sét határoz meg valamint; 

2. a helyiség rezsiköltségének tekintetében pedig az 

október, november és december havi rezsiköltség 

visszautalását rendeli el Mikó Mihály részére. 

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

 

9.) Képviselői kérdések, interpellációk  

 

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

 

Kispál István: Az út fenntartása három évig a kivitelező feladata, de ez nem jelenti azt, hogy a 

körforgalom karbantartását nem vállalhatja át az önkormányzat. 

 

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

vel a településre jellemző díszítést, jelképet tárgyat helyezhetne el az önkormányzat. 

 

___________________________ 

 

 

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

kesztette. 

 

Kmf. 

 

 

 

Kispál  István               Csíszár Csaba 

   polgármester        jegyző 


