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K Ö Z G M E G H A L L G A T Á S 

A Képviselő-testület közmeghallgatásra hívja Önt! 

2021. szeptember 14. (kedd) 

1700 
Újfalu 

Napirend: 

1. 1.) Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzat 2021. 

évi munkájáról 

2. 2.) Tájékoztató az önkormányzati fejlesztések megvaló-

sulásáról 

2021. szeptember 15. (szerda) 

1800 

Művelődési 

Ház 

 

KÖSZÖNET 

A képviselő-testület ezúton köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki munkájával, természetbeni vagy 

pénzbeli felajánlásával részt vett a programok előkészítésében, lebonyolításában. Az augusztus 19-én 

és 20-án lebonyolított programok, emlékezetessé tették Településünk 150-edik születésnapját.  

TÉRKÖVES ÚTTAL ÉS MOZGÁSKORLÁTOZOTT PARKOLÓVAL BŐVÜL A TEMETŐ 

Térkövezett utat és egy mozgáskorlátozott gépkocsi parkolót építhet az 

önkormányzat a köztemetőben, egy a közelmúltban elbírált támogatási kérelem 

alapján. Az elnyert támogatás közel ötmillió forint, amelyből 4.650.000 forintot 

fordíthat építésre az önkormányzat.  

A parkoló a ravatalozó mögött lesz kialakítva, a térköves járda pedig ra-

vatalozótól kezdődően az urnafalak síkjáig épül, majd onnan elfordulva a Sallai 

utcai végénél lévő kapubejáróig fog megépülni. 

MEGÚJUL A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR TETŐSZERKEZETE 

A tervezett beruházás során lebontásra kerül a meglévő pala tetőhéjazat, valamint a párkány-

deszkázat. Szintén lebontásra kerül a függőeresz és lefolyó csatorna a régi kéményekkel együtt. A 

meglévő ácsszerkezetek, és a tetőlécezés javítását követően kap új palafedést az épület. A beruházás 

során kiépítésre kerül egy új villámvédelmi rendszer.  

A beruházást a Magyar Falu program 24.663.299 forinttal támogatja. 

TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK 

 Több mint ötmillió forint értékű gazvágó traktor beszerzésére, valamint a Művelődési Ház 

és Könyvtár, továbbá a Polgármesteri Hivatal közel ötvenmillió forint értékű energetikai fejleszté-

sére benyújtott pályázatok tartalék listára kerültek.  

FALUGAZDÁSZ 

A falugazdász személyében változás történt. A falugazdászi feladatokat Tatárné Darányi Beáta látja 

el. Telefonszáma: +36-70/642-13-68 



 

ELEKTRONIKUS ADÓFIZETÉSI LEHETŐSÉG! 

Országosan bevezetésre került az önkormányzati ASP rendszerben az ASP Elektronikus Fizetési 

Szolgáltatás (ASP e-fizetés), mellyel az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése 

válik lehetővé.  

Az ASP e-fizetés (EFER) az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) felületéről indítható ügyfél-

kapus bejelentkezést követően. (javasolt MozillaFirefox vagy Google Chrome böngésző használata) 

www.kisszallas.hu→ E-ügyintézés → Ügyintézés bejelentkezéssel → Ügyfélkapu bejelentkezés 

→ Önkormányzat kereső (Kisszállás Község Önkormányzata) → Adók, díjak, illetékek befize-

tése → Befizetések lekérése → Fizetés összesítés 

Az elektronikus fizetés arra alkalmas bankkártyával lehetséges. 

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS 

A támogatással azoknak a családoknak kíván segítséget nyújtani az önkormányzat, akik nem 

jogosultak gyermekvédelmi kedvezményre és ezáltal nem részesülnek ingyenes vagy kedvezményes 

étkeztetésben.  

Kivétel ez alól a nappali tagozatú felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók, akik a gyermekvédelmi 

kedvezmény mellett is igényelhetik a támogatást.  

A támogatást szeptember 1-től - december 15-ig lehet igényelni a Polgármesteri Hivatalban – ügy-

félfogadási időben – Lukács Tamás ügyintézőnél. Az igényléshez a személyes adatokon túl szükséges 

a tanulmányi jogviszony fennállásáról szóló iskolalátogatási igazolás és a közös háztartásban élők – 

kérelem benyújtását megelőző hó – jövedelemigazolása. (egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 

114.000 forint) 

SZEPTEMBER 15-IG BEADHATÓ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

A 2020/2021. tanév II. félévi tanulmányi eredménnyel szociális tanulmányi ösztöndíjra pályázhat-

nak a kisszállási, illetve Kisszálláson tanuló hátrányos helyzetű (HH), illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű (HHH) diákok. 

A pályázatot a „Pályázat tanulmányi ösztöndíj megállapítására” űrlap kitöltésével, valamint a 

szükséges mellékletek csatolásával személyesen kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban Luk-

ács Tamásnál /tel.:77/557-010 22-es mellék/.  

A pályázattal kapcsolatban minden információt (pályázati adatlapot, bírálati szempontrendszer) meg-

találhat a www.kisszallas.hu weblapon.  

A pályázat benyújtható: 2021. augusztus 15-től – 2021. szeptember 15-ig (szerda 16:00). 

Az ösztöndíj 5 hónapra, havonta 5.500 – 12.500 forint közötti összegben kerül meghatározásra. 

A pályázónak, a pályázati kiírást megelőző félévben az általános iskolás korosztályú tanuló ese-

tén 3,5-es, a középiskola 9-13. osztályában tanuló esetén legalább 3,3-as, felsőoktatásban részt-

vevő hallgató esetén 3,0-as tanulmányi eredményt legalább el kell érnie, továbbá a bizonyítványban 

nem szerepel elégtelen értékelés.

 

http://www.kisszallas.hu--/
http://www.kisszallas.hu/






 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

Új lakhatási támogatás kérelmeket ebben az évben október elejétől érdemes beadni, mert támogatás 

az október 15-től április 15-ig terjedő időszakra 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 6.000 Ft. 

Lakhatási támogatásra az lehet jogosult, akinek:  

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

legkisebb összegének 360 %-át (28.500 X 3,6 = 102.600 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. 
 

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS 

Gyógyszertámogatásra az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) nem haladja meg. A jövedelemszámítást az 

Szt. 4.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint kell figyelembe venni. 

Gyógyszertámogatás illeti meg a kérelmezőt, amennyiben a gyógyszertár által beárazott havi rendsze-

res gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének 25 %-át. A támogatás mértéke legfeljebb havi 5.000 Ft. 

KISSZÁLLÁSI SC 

A Kisszállási Sport Club a 2021/2022-es évadban is indul a Megye III. Dél ligában. A hazai meccsek 

megrendezésére változatlanul a focipályán kerül sor, melyre sok szeretettel várjuk nézőket, szurkoló-

inkat. 

Az idei év meccsei előreláthatóan az alábbiak szerint kerülnek megrendezésre: 

• Kisszállási SC – Híd SC   szeptember 12. (vasárnap) 16:30  Kisszállás  

• Kisszállási SC – BSE Vaskút   szeptember 18. (szombat) 16:00 Kisszállás  

• Felsőszentiván SK – Kisszállási SC szeptember 26. (vasárnap) 16:00  Felsőszentiván  

• Kisszállási SC – Bácsalmási PVSE II. október 2. (szombat) 15:00   Kisszállás  

• Hercegszántó FC – Kisszállási SC október 10. (vasárnap) 15:00   Hercegszántó  

• Kisszállási SC – Madarasi SE  október 16. (szombat) 14:30   Kisszállás  

• Tataháza SE – Kisszállás SC  október 24. (vasárnap) 14:30   Tataháza  

• Kisszállási SC – Katymári SE  október 30. (szombat) 14:30   Kisszállás  

• Kisszállási SC – Kenderes SE  november 06. (szombat) 13:30  Kisszállás  

• Dunagyöngye SK – Kisszállási SC november 13. (szombat) 13:30  Szeremle  

HAJRÁ KISSZÁLLÁS !!! 



 

SALLAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON 

Az iskola papírgyűjtést szervez, szeptember 23-án csütörtökön. 

Kérjük a lakosságot, hogy az iskola előtt kihelyezett konténerbe gyűjtsék össze a kartonokat, könyve-

ket, újságokat.  Aki nem tudja behozni az otthon összegyűjtött papírokat, kérem a 77/557-040-es tele-

fonszámon jelezze, és a gyerekek az adott héten elmennek házhoz! 

A befolyt összeget a diákönkormányzat kapja meg. 

Szeptember 29-én szerdán Honvédelmi napot tartunk az iskola parkjában. 

A rendezvényen látható lesz többek között egy Saurer Osztrák lövészpáncélos, ZU-2 ikercsöves von-

tatott légvédelmi géppuska, OT-64 scot páncélozott csapatszállitó, kézifegyver és szálfegyver gyűjte-

mény. A tűzoltóság, a rendőrség, a határrendészet kutyás bemutatóval, a Kiskunhalasi Dékáni Árpád 

Szakközépiskola kadétjai és a Kecskeméti Toborzó Iroda is megtisztel minket jelenlétükkel. 

Szívesen látunk érdeklődő szülőket is! 

„SZÜRETI NAP ÉS GRILL PARTY” OKTÓBER 2.-ÁN 
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