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Önkormányzati Tájékoztató 2020. III. 
LÁTOGATÁSI ÉS INTÉZMÉNY ELHAGYÁSI TILALOM  

Látogatási és intézmény elhagyási tilalom lépett életbe a Gondozási Központunkban, szeptember 7-től 
Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján. Köszönet jár az intézmény minden dolgozójának a 
veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott odaadó munkájáért. 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 
A közmeghallgatás helye és ideje: 

 
2020. szeptember 15-én (kedden) 1800 óra Művelődési Ház és Könyvtár 
2020. szeptember 16-án (szerdán) 1700 óra Újfalu - Tanyaklub 

Napirend: 

1.) Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi munkájáról 

2.) Önkormányzati pályázatok megvalósulásáról 

Egyéb közérdeklődésre számot tartó kérdések megvitatására is lehetősége adódik az érdeklődőnek.  

 

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT 
Egy sikeres Magyar Falu pályázat eredményeként új 
Mercedes Vito mikrobuszt tudott vásárolni a 
közelmúltban az önkormányzat. 

Az év második felétőla II. számú tanyagondnoki 
körzetben Szabó Zoltán látja el atanyagondnoki 
feladatokat.  

Tanyagondnokok elérhetőségei: 
• Sólya László 06-70/331-33-63 
• Szabó Zoltán 06-70/770-86-34 

 

Á R A M S Z Ü N E T  
A Nemzeti Közművek Zrt. szolgáltatásuk minőségének javítása érdekében hálózati munkákat tervez 
végezni, ezzel kapcsolatosan áramszünet várható szeptember 29-én (kedden) 8:00 és 16:00 között az 
alábbi területeken: 

• Ady Endre utca 2. – 16.        Arany János utca 1. – 18. 
• Baba utca 1. – 10.         Déryné utca 2. 
• Dózsa György utca 1. – 10.       Fő utca 8. – 51. 
• Iskola utca 2. – 16.        Jókai utca 1. – 15. 
• Malom utca 1. – 22.        Május 1. utca 27. – 38. 
• Park utca 4. – 8.         Petőfi utca 24/A. – 32. 
• Rákóczi utca 1.  
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ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOKRÓL 

 Községünk a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” 
elnevezésű pályázat keretében 3.999.983 forint támogatásban részesült. A pályázat beadását megelőzően 
elvégzett igényfelmérés összesítése alapján 105 kisszállási ingatlantulajdonos jelezte járda felújítási igényét. 
A http://kisszallas.hu/onkormanyzat/palyazatok-2/magyar-falu-program/jardaepites-felujitas-
anyagtamogatasa-2020/ oldalon megtekinthető az igénylések alapján készített táblázat. A Kormánynak 
szándékában áll a további években is meghirdetni a járdaépítésre vonatkozó pályázati felhívást. 2021. évben 
a beadott igények elbírálásánál az idei évben forrás hiány miatt nem támogatott pályázatok előnyt fognak 
élvezni. A megítélt támogatás közel 1.500 m2 járda építésére nyújt fedezetet. A támogatás teljes összegét 
anyagvásárlásra fordítja az önkormányzat, 300.000 forint saját forrást pedig hozzárendel a megvalósításhoz 
(műszaki ellenőr költsége, kötelező nyilvánosság biztosítása, rakodáshoz üzemanyag biztosítása). Ezúton 
szeretnénk megköszönni Berta Mátyásnak azt, hogy díjmentesen tárolhatja az önkormányzat a telephelyén 
az építőanyagot, továbbá Papdi Józsefnek azt, hogy a sóder elszállításához ingyenesen rakodógépet biztosít. 
Az építőanyag kiosztása augusztus hónapban megkezdődött, a polgármester várja azok jelentkezését, akik a 
sódert vagy a cementet még nem szállították el. A sóder kiosztáshoz szeptember 12-én szombaton 08.00 
órától ismét rendelkezésre áll a rakodógép. 

 

A Magyar Falu pályázat eredményeként pótkocsira szerelhető lombszívó berendezést valamint egy fűnyíró 
traktort vásárolhat az önkormányzat 4.989.944 forint értékben.  

 
Szintén Magyar Falu pályázaton nyert 1.948.815 forintos támogatásból vásárolhat 
az önkormányzat egy EKG készülékkel, vérnyomásmérővel oxigén szaturáció mé-
rővel kiegészített defibrillátort az Orvosi eszköz program keretében. 

 
A Területi Operatív Programok (TOP) által újabb 30 millió forint támogatásban részesült az önkormányzat. 
A támogatást az óvoda épület bővítésére lehet fordítani. Az új épületrészben egy új mini bölcsődei csoport 
kialakítása valósulhat meg. 

 
 
100 millió forintnyi TOP forrásból javulhat majd belterületen a csapadékvíz 
elvezetés. Csapadékvíz elvezető árok épül az Orgona, Kossuth és a Fő utcán. A 
vizsgált vízgyűjtő területen a lehullott csapadékvíz elvezetésére szolgáló csator-
nák összes hossza 1670 méter.  
 

 
2016. évben benyújtott pályázat alapján fog megépülni,várhatóan 10 
hónapon belül a Művelődési Ház és Könyvtár melletti parkban egy fel-
nőtt játszótér. A „C” típusú sportparkban gumiborítású 90 m2-es talaj-
burkolaton nyolc olyan eszköz lesz telepítve, amellyel a húzódzkodás, 
tolódzkodás, fekvőtámasz, bordásfal, hasizom-hátizom erősítés, lépcső-
zés, függeszkedés gyakorlatokat végezhetnek a mozgásra vágyók.  
 
 
 

http://kisszallas.hu/onkormanyzat/palyazatok-2/magyar-falu-program/jardaepites-felujitas-anyagtamogatasa-2020/
http://kisszallas.hu/onkormanyzat/palyazatok-2/magyar-falu-program/jardaepites-felujitas-anyagtamogatasa-2020/
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A Vidékfejlesztési Program kertén belül, 2017. évben a közétkeztetés fejlesztésére benyújtott pályázat alap-
ján 19.999.946 Ft támogatásra jogosult az önkormányzat. Időközben, más forrásokból jónéhány eszközbe-
szerzés megvalósult, ezért amennyiben jóváhagyásra kerül az önkormányzat szerződésmódosítási kérelme, 
úgy 12.455.602 forintból bővülhet az önkormányzati konyha eszköz állománya (konyhai gépek: dagasztó-
gép, burgonya koptató, főzőüst, zöldségszeletelő, hűtő, sütő, munkaasztal stb.)  

ELEKTRONIKUS ADÓFIZETÉSI LEHETŐSÉG! 

Országosan bevezetésre került az önkormányzati ASP rendszerben az ASP Elektronikus Fizetési Szolgál-
tatás (ASP e-fizetés), mellyel az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése válik lehető-
vé.  

Az ASP e-fizetés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) felületéről indítható ügyfélkapus bejelent-
kezést követően. (javasolt MozillaFirefox vagy Microsoft Edge böngésző használata) 

www.kisszallas.hu E-ügyintézés  Ügyintézés bejelentkezéssel  Ügyfélkapu bejelentkezés  Ön-
kormányzat kereső (Kisszállás Község Önkormányzata)  Adók, díjak, illetékek befizetése  Befize-

tések lekérése  Fizetés összesítés 

Az elektronikus fizetés arra alkalmas bankkártyával lehetséges. 

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS 
 

A támogatással azoknaka családoknak kíván segítséget nyújtani az önkormányzat, akik nem jogo-
sultak gyermekvédelmi kedvezményre és ezáltal nem részesülnek ingyenes vagy kedvezményes étkezte-
tésben.  
Kivétel ez alól a nappali tagozatú felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók, akik a gyermekvédelmi ked-
vezmény mellett is igényelhetik a támogatást.  
A támogatást szeptember 1-től - december 15-ig lehet igényelni a Polgármesteri Hivatalban – ügyfélfo-
gadási időben – Barta Attiláné ügyintézőnél. Az igényléshez a személyes adatokon túl szükséges a tanul-
mányi jogviszony fennállásáról szóló iskolalátogatási igazolás és a közös háztartásban élők – kérelem be-
nyújtását megelőző hó – jövedelemigazolása. (egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 114.000 forint) 

B A B A Z Á S Z L Ó  M O Z G A L O M  
 

Önkormányzatunk is csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány 
Mozgalom kezdeményezéséhez, melynek keretében a csatlakozó önkor-
mányzatok, közintézmények, otthonok és magánházak egyaránt zászlót tűz-
nek ki épületeikre, ha újszülött érkezik közéjük.  
A szülők ingyenesen bérbe vehetik a zászlót, hirdetve ezzel is, hogy család-
juk gyarapodott. A zászló kitűzése értékválasztást is jelent, kiállást a magyar 
családok mellett. 

 

V É D Ő N Ő  
 
2020. október 1. napjától ismét Kádárné Nyíri Szilvia (telefonszám: 06-30/603-66-17) látja el a védőnői 
feladatokat.  

http://www.kisszallas.hu--/
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A G R Á R C E N Z U S  2 0 2 0  
 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre 
„Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel. Ennek az első – online egyéni kitöltési – szakasza 
június 30-án zárult. Azokat, akiknek nem volt lehetőségük, vagy nem éltek a 

lehetőséggel, összeírók fogják felkeresni szeptember 19. és 
november 22. között.Az összeírás érint minden olyan egyéni 
gazdaságot, gazdálkodót, amelyek a korábbi adatfelvételek és/vagy adminisztratív adatok 
alapján értékesítési céllal végeznek vagy végeztek termelést. Emellett érint valamennyi 
mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet, amelyek adminisztratív 
adatok alapján a KSH mezőgazdasági regiszterébe kerültek. 

 
Településünkön a két kijlelölt összíró: 

Obester Zsolt (.: 06-30/273-07-53) 
Szabó Zoltán (.: 06-70/770-86-34) 

Az összeírók kötelesek a kikérdezés megkezdése előtt azonosítani magukat az 
összeírói igazolvány és személyazonosító igazolványuk egyidejű 
felmutatásával. Ezen felül lehetőség van azonban arra is, hogy a KSH telefonos 

megkeresést követően – ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 200 766 – megerősítse az összeíró 
személyazonosságát. 

K I S S Z Á L L Á S I S C  

A Kisszállási Sport Club a 2020/2021-es évadban is indul a Megye III. Dél ligában. A hazai meccsek meg-
rendezésére változatlanul a focipályán kerül sor, melyre – a koronavírus megelőzése érdekében – a kellő 
távolság megtartása mellett továbbra is várjuk nézőket. 

Az idei év meccsei előreláthatóan az alábbiak szerint kerülnek megrendezésre: 

• Baja LC – Kisszállási SC   szeptember 13. (vasárnap) 16:30  Baja Városi Sporttelep 
• Kisszállási SC – Madarasi SE   szeptember 19. (szombat) 16:00 Kisszállás Sporttelep 
• Dunagyöngye SK II. – Kisszállási SC szeptember 26. (szombat) 16:00  Dunafalva Sporttelep 
• Kisszállási SC – Bácsbokodi SK  október 3. (szombat) 15:00   Kisszállás Sporttelep 
• Kisszállási SC – Tataháza SE  október 17. (szombat) 14:30   Kisszállás Sporttelep 
• Kisszállási SC – Felsőszentiván SK október 24. (szombat) 14:30   Kisszállás Sporttelep 
• Kelebia KNSK – Kisszállás SC  november 1. (vasárnap) 13:30  Kelebia Sporttelep 
• Kisszállási SC – Híd SC   november 7. (szombat) 13:30  Kisszállás Sporttelep 
• Bácsalmási PVSE II. – Kisszállási SC november 15. (vasárnap) 13:30  Bácsalmás Sporttelep 

HAJRÁ KISSZÁLLÁS !!! 
 

ABácsalmási Petőfi Városi Sport Egyesület utánpótlás korú lányoknak és 
fiúknak hirdet kézilabda edzési lehetőséget. Az Egyesület versenyzési lehető-
séget az átjárást és a sportfelszerelést is biztosítja. 
Edzés helyszínek szerda Bácsalmás, péntek Kelebia. További információk 
érdekében Rudics Zsuzsannával a 06-70/779-52-66-os telefonszámon lehet 
felvenni a kapcsolatot. 
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ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár) 

 2020. év 2021. év* 

  
máj.   jún.   júl.   aug. 

 
szept.   okt.   nov.   dec.   jan.  febr. 

 
márc.  ápr. 

csütörtök 7. 4. 2;30. 27. 24. 22. 19. 17. 14. 11. 11. 8. 
*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket. 

 

E  B  O  L  T  Á  S 
Dr. Márton Ferenc állatorvos Kisszállás községben a veszettség elleni 2020. évi összevezetett eboltást, és 
féregtelenítést az alábbi helyeken és időpontban tartja meg. 
 
A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében, minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonos köteles 
veszettség ellen beoltatni. ENNEK ELMULASZTÁSA ESETÉN SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KELL 
INDÍTANI! 
A 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet 8.§ (2) értelmében kötelező minden eb féregtelenítése, a zoonózisok meg-
előzése érdekében. 
A 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet értelmében KÖTELEZŐ AZ EBEK MICROCHIPPEL TÖRTÉNŐ 
JELÖLÉSE. 

KÉRJÜK, HOGY A KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVET HOZZA MAGÁVAL, 
AZ OLTÁS ÉS FÉREGTELENÍTÉS DÍJA: 4.000.- Ft. 

OLTANI CSAK CHIPPEL MÁR MEGJELÖLT EBET LEHET, MELYNEK DÍJA: 4.000.- Ft. 
 

SZERVEZETT EBOLTÁSI IDŐPONTOK 

2020. szeptember 19. /szombat/ 
- 9.00 óra –Almajor/Vágóhíd mellett/ 

- 10.00 óra -Újfalu /Vízmű előtt/ 
- 11.00 óra - Négyestelepi bolt 

-12.00 óra - Sebők tanya 

2020. szeptember 26. /szombat/ 
- 9.00 óra - Zöldfa és Kossuth u.sarok 

- 10.00 óra - Rákóczi és Május 1. u. sarok 
- 11.00 óra - Árpád u. 9. sz. előtt 

2020. október 03. /szombat/ 
- 9.00 óra - Sportpálya 

- 10.00 óra - Kossuth és Deák F. u. sarok 
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M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z  É S  K Ö N Y V T Á R  
 
A járványügyi szabályok betartása mellett (maszk használat, kézfertőtlenítő, másfél méteres távolságtartás) 
intézményünk fogadja látogatóit dokumentumok kölcsönzése, informatikai eszközök, irodai szolgáltatások, 
kiscsoportos foglalkozásokon való részvétel céljából.  

Gasztro és szüreti nap2020. október 3-án. 
9 –órától Főzőverseny 

10-órától Helyben vásárolj! 
11- órától Szüreti felvonulás 

14-órától Kisszállás Pálinkája cím eredményhirdetés 
16-órától Szüreti műsor 

Kisszállás Pálinkája címre várjuk a nevezéseket. 2020. október 02. 14-óráig lehet leadni 2 dl mennyiséget 
címkézés nélkül a művelődési házba. 

Baráti, családi, munkahelyi, közösségek civil szervezetek jelentkezését várjuk a főzőversenyre. Alapanya-
got biztosítunk a készlet erejéig. Jelentkezni és egyeztetni a művelődési házban lehet, szeptember 22-ig. 
Tel.: 06-77/457-602 

Ringató foglalkozások a Csoóri Program pályázatából minden héten pénteken 9-órától a könyvtárban Vadai 
Henrietta vezetésével. Szeretettel várunk minden kismamát és kisbabát. 

Országos Könyvtári Napok október 05 – 11-ig. Részletes program hamarosan a könyvtár honlapján lesz 
olvasható www.kisszallasmk.hu 

Műhelyfoglalkozás október 6-án 9-órától az Informatikai eszközök használatáról 65 éven felüliek részére. 

A TOP 5.3.1-16 konzorciumi pályázat kapcsán lehetőség lesz „Kisszállás krónikája” megírására és ki-
adására.Aki szívesen elmondaná, megosztaná helytörténeti emlékeit a régmúlt eseményeit szóban vagy 
fotókkal illusztrálva jelezze a könyvtárban. 

Nemzeti Művelődési Intézet felhívása időutazásra hív mindenkit 100 év, 100 fotó, 100 élet címmel. A felhí-
vás célja: képekben bemutatni az elmúlt 100 éven átnyúló emberi kapcsolatokat, elődeink történeteit az 
1920-as évektől napjainkig. Régi, archív fotók, sok beszélgetés a családtagokkal, némi képzelőerő és krea-
tivitás, fényképezőgép vagy mobiltelefon az eszközei annak, hogy a felhíváson életkortól, foglalkozástól, 
lakóhelytől függetlenül bárki részt vehessen. Fényképeket benyújtani több kategóriában lehet, amelyek úgy 
kerültek meghatározásra, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik inkább a családtörténet iránt érdeklődnek, 
azok is, akik az elmúlt száz esztendő fotóiból önálló kreatív alkotást akarnak létrehozni, valamint mindazok, 
akik inkább a most pillanatainak megörökítésére vállalkoznak. 

 A képek beküldési határideje: 2020. október 11. Bővebb felvilágosítás a könyvtárban. 

 

http://www.kisszallasmk.hu/

	/A Magyar Falu pályázat eredményeként pótkocsira szerelhető lombszívó berendezést valamint egy fűnyíró traktort vásárolhat az önkormányzat 4.989.944 forint értékben.
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