JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 28-i
soros ülésén.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Botka Sándor alpolgármester
Baumgartner József, Benedek János,
Bunduláné Balázs Mária, Korbely Gábor,
Maczkó Tibor, dr. Muskó Zsolt,
Szerencsés Tibor és Urlauberné Horváth Éva – képviselők,
Erdélyiné Zsoldos Ildikó, Horváth Istvánné,
Papdi Józsefné és Varga Nándorné – intézményvezetők
Kiss Tibor – önkormányzati kft ügyvezető
Nagyné Szabó Erzsébet – gazdálkodási vezető főtanácsos.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 10 fő testületi tagból
mind a 10 jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Beszámoló a Képviselő-testület 2007-2010. évekre szóló gazdasági programjának
végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Beszámoló az önkormányzati bizottságok 2009-2010. években végzett munkájáról
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Előterjesztés a
jóváhagyásáról

Községi

Önkormányzat

takarékossági

intézkedési

tervének

Előadó: Kispál István polgármester
5.) Előterjesztés az önkormányzati hitelek jogi biztosítékainak felajánlásáról
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének
módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Előterjesztés a szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/B pályázathoz kapcsolódó –
hitelkérelem benyújtásához szükséges – határozatok módosításáról, készfizetői
kezesség vállalásáról
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Előterjesztés az IKSZT beruházás kivitelezéséhez Papp Gyula műszaki ellenőri
tevékenység ellátására irányuló árajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
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9.) Előterjesztés a civil szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások
jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester

10.)

Előterjesztés védőnői pályázat meghirdetéséről
Előadó: Kispál István polgármester

11.)
Dr. Binszki Terézia háziorvos helyettesítési vállalkozói szerződésének
jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
12.)
Előterjesztés az „Önkormányzatok a jövő szakembereiért” Tehetséggondozó
Alapítvány 2010. évi pályázati felhívásról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
13.)
Rozsnyai Attila (Kisszállás, Sallai u. 2.) által bérelt önkormányzati (PUKI
üzemnél lévő) terület bővítése iránti kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
14.)
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt
eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

15.)

Képviselői kérdések, hozzászólások

____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Beszámoló a Képviselő-testület 2007-2010. évekre szóló gazdasági
programjának végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat gazdasági programját
minden bizottság részletesen megtárgyalta és az alábbiakban emeli ki a legfontosabb
momentumokat.
Az önkormányzat 2008.01.01-jén csatlakozott a Halasi Többcélú Kistérségi Társuláshoz,
hogy a településen a szociális feladatellátás tekintetében jobb ellátást tudjon biztosítani,
tekintettel arra, hogy a társuláson belül ellátandó feladatokra nagyobb összegű állami
normatívát lehet igényeli, mint települési szinten történő feladatellátás esetében. Sajnos az
eltelt több mint 2 év azt igazolta, hogy a társulási keretek között ellátandó feladatok a várt
eredményeket nem hozták meg, sőt elmondható, hogy az önkormányzat tehernövekedése volt
prognosztizálható.
Az önkormányzat 2009.01.01-jén a feladatainak minél szélesebb körben történő ellátása
érdekében létrehozta a Kisszállás Önkormányzati Kft, melyről ugyancsak elmondható, hogy
ez sem váltotta ki teljes egészében azt az eredményt, amelyet vártak tőle. Ezzel a testület már
a kft 2010. évi üzleti tervének I. féléves teljesítésénél is szembesült, melynek oka, hogy a
lakosság részére történő szolgáltatás nem úgy realizálódott, mint azt a tervezés során
kalkulálták.
Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban elmondható, hogy sajnos évről – évre egyre
nehezebb helyzetbe kerülnek, egyre nagyobb működési hiány keletkezik, amely nem a
felelőtlen gazdálkodásnak, hanem az egyre csökkenő kötelező és önként vállalt feladatok
állami finanszírozásának csökkenésének az eredménye. A településen kevés lehetőség van a
helyi adók növelésére és a lakosság terheinek növelése sem célja az önkormányzatnak. Ezzel
ellentétben a település folyamatosan fejlődik, az önkormányzati intézmények felújítása a
pályázati lehetőségek függvényében kerül időrendi sorba, minden évben új és új beruházások
kerülnek végrehajtásra, melynek köszönhetően a Kisszálláson élő lakosság jól érzi magát.
Számos esetben került társadalmi munka megszervezésre és az önkormányzat által szervezett
rendezvények minél színvonalasabb megrendezése érdekében mindig szép számban akadt
olyan felajánló, aki támogatásával nagyban segítette és hozzájárult a rendezvény
megvalósításához. Mindazonáltal felhívja a testület figyelmét, hogy az önkormányzatnak az
utóbbi években felszaporodott működési hiányára megoldást, kiutat kell találnia. Reméli,
hogy az új kormány felülvizsgálja és pozitív irányban átértékeli az önkormányzatok
finanszírozását.
Összességében elmondható, hogy az önkormányzat a fejlesztése és beruházásai mellett a
legfontosabb feladatát az intézményei zavartalan működését fenn tudta tartani, valamint a
kötelezően ellátandó feladatok mellett számos önként vállat feladatot is teljesített a lakosság
érdekében. Bár voltak olyan tervezett feladatok, amelyek nem teljesültek, de számos olyan
terv megvalósult, sőt folyamatban van, amely a gazdasági programban kiemelt helyen
szerepelt. A tervezett, de meg nem valósult feladatok támpontot fognak jelenti a következő
testületnek az elkövetkezendő években végrehajtandó gazdasági programra vonatkozóan.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság az Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésén megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy a mellékletben foglaltak alapján fogadja el az önkormányzat
2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolót.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén
megtárgyalta az önkormányzat 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programját és annak
teljesítéséről szóló beszámolót, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
Baumgartner József: Elmondja, a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
ugyancsak megtárgyalta az önkormányzat 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági
programjának végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet elfogadásra javasol a Képviselőtestületnek.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
170/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Az önkormányzat 2007-2010. évekre vonatkozó
gazdasági programjának végrehajtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja az önkormányzat 2007-2010. évekre
vonatkozó gazdasági programjának végrehajtásáról
szóló beszámolót.

______________________
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2. Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a mellékelt előterjesztésben részletezésre
került, hogy melyek azok az időközben bekövetkezett többlet bevételek és kiadások, amelyek
szükségessé teszik a költségvetési előirányzat módosítást. A bevételi tételek között vannak
olyanok, amelyet tervezett ugyan az önkormányzat, de más összegben realizálódtak, de
vannak olyanok is, amelyekkel előre nem számolhatott az önkormányzat, ilyen pl. a
sétányépítők szállásdíjából keletkező bevétel, vagy a működésképtelen helyi önkormányzatok
egyéb támogatása, illetve a földértékesítésből származó többletbevétel. Sajnos vannak olyan
kiadások, amelyekkel az önkormányzat nem számolt, mégpedig, hogy ÖNHIKI támogatásban
nem részesül, ami azt vonja maga után, hogy az önkormányzat által már előlegként lehívott
ÖNHIKI időarányos felhasználását követően azt részletekben ugyan, de vissza kell fizetnie az
önkormányzatnak.
Javasolja, hogy a mellékelt előirányzat módosítást fogadja el a testület.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a mellékletben foglaltak alapján javasolja a
Képviselő-testületnek az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2010.(IX.28.) számú
RENDELETE
A Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 1/2010.(II.18.) számú rendeletének módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
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tv. 65. §-a alapján a Kisszállás Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
többszörösen módosított 1/2010. (II.18.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. §.
A R. 2. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
„2. §. (2) Kisszállás Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
bevételi főösszegét
állapítja meg,

496.784 e Ft-ban

ezen belül:
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Illetékek
2.2. Helyi adók
2.3. Átengedett központi adók
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos
bevételek

45.074 e Ft

28.350 e Ft
99.399 e Ft
2.932 e Ft

II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív hozzájárulások
1.2. Központosított előirányzatok
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott,
illetve támogatott előadóművészeti
szervezetek támogatása
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások
1.5. Fejlesztési célú támogatások
1.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő települési önkormányzatok kiegészítő
támogatása
1.7. Működésképtelen helyi önkormányzatok
egyéb támogatása

91.404 e Ft
10.023 e Ft

52.027 e Ft
6.118 e Ft

1.500 e Ft

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és
tőkebevételei
3. Pénzügyi befektetések bevételei
IV. Támogatásértékű bevételek

13.797 e Ft
1.300 e Ft

8

1. Támogatásértékű működési bevételek
- ebből TB alaptól
4.912 e Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18.516 e Ft
59.256 e Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Költségvetési bevételek összesen:

1.041 e Ft

333 e Ft
431.070 e Ft

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évek előirányzat maradványának,
pénzmaradványának igénybevétele
1.1. Működési célra
1.2. Felhalmozási célra
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele
2.1. Működési célra
2.2. Felhalmozási célra
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele
1. Működési célú
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei
2. Felhalmozási célú
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele
1. Működési célú
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása
2. Felhalmozási célú
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása

6.776 e Ft
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X. Hitelek
1. Működési célú hitel felvétele
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kiadási főösszegét
állapítja meg,

58.938 e Ft

496.784 e Ft-ban

ezen belül:
I. Személyi juttatások

142.457 e Ft

II. Munkaadót terhelő járulékok

36.397 e Ft

III. Dologi kiadások

120.714 e Ft

IV. Támogatásértékű kiadások
1. Támogatásértékű működési kiadások
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

26.287 e Ft

V. Véglegesen átadott pénzeszközök
1. Működési célra véglegesen átadott pénzeszközök
825 e Ft
2. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök
VI. Önkormányzatok által folyósított ellátások
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai

44.242 e Ft
1.009 e Ft

VIII. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások, felújítások
2. Tárgyi eszköz beszerzés

83.928 e Ft
5.680 e Ft

IX. Hitelek törlesztése
1. Mínusz pénzkészlet miatti hitel törlesztés
2. Működési célú hiteltörlesztés
3. Fejlesztési célú hitel törlesztés
2. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

27.743 e Ft
4.538 e Ft
2.964 e Ft
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3. számú
melléklet
Kisszállás Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése működési és
felhalmozási célú bontásban
BEVÉTELEK
Megnevezés

1. Működési bevételek

Működési
Ei.

Fejlesztési Összesen
Ei.
Ei.

45 074

45 074

2. Sajátos működési bevételek
a, Helyi adók
Magánszemélyek kommunális adója
Állandó jellegű iparűzési adó

292

7 708

8 000

20 000

20 000

350

350

b, Pótlék

300

300

c, Bírság

50

50

400

400

88 894

88 894

10 500

10 500

5

5

2 182

2 182

a, Normatív hozzájárulások

91 404

91 404

b, Központosított előirányzat

9 873

Ideiglenes jellegű iparűzési adó

d, Egyéb bevétel
e, Átengedett központi adók
Személyi jövedelemadó
Gépjárműadó
Termőföld bérbeadásából származó
jöv.adó
f, Egyéb sajátos bevételek
3.Központi költségvet.kapott ktg.vet. támog.

c, Normatív, kötött felh. támog.
d, Működésképtelen önk. egyéb támogatása

150

10 023

52 027

52 027

1 500

1 500

e, Egyéb költségvetési támogatás

6 118

6 118

4. Támogatásértékű bevételek
a, Támogatásértékű működési bevételek

18 516

b, Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18 516
59 256

59 256

5. Átvett pénzeszközök
a, Működési célra átvett pénzeszköz

1 041

1 041

b, Fejlesztési célra átvett pénzeszköz
6. Adott kölcsön visszatérülés

333

333

7. Finanszírozási bevételek
a, Működési célú hitelfelvét

58 938

58 938
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8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
a, Államkötvény értékesítés

6 776

6 776

b, Föld értékesítés

13 797

13 797

c, Üzemeltetési díj

1 300

1 300

95 438

496 784

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

401 346

KIADÁSOK

Megnevezés

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Szociális ellátások

Működési
Ei.

Fejlesztési Összesen
Ei.
Ei.

142 457

142 457

36 397

36 397

120 714

120 714

1 009

1 009

44 242

44 242

6. Beruházások, felújítások

83 928

83 928

7. Tárgyi eszköz beszerzés

5 680

5 680

8. Támogatásértékű kiadások
a, Támogatásértékű működési kiadások

26 287

26 287

825

825

27 743

27 743

4 538

4 538

9. Átadott pénzeszközök
a, Működési célra átadott pénzeszközök
10. Hiteltörlesztés
a, "-" pézkészlet miatti hiteltörlesztés
b, Működési célú hiteltörlesztés
c, Fejlesztési célú hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN

404 212

______________________

2 964

2 964

92 572

496 784
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3. Beszámoló az önkormányzati bizottságok 2009-2010. években végzett
munkájáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta
a bizottság munkájáról szóló beszámolót, mellyel kapcsolatban elmondja, meglátása szerint a
bizottságnak nem kell szégyenkeznie, mivel az eltelt időszak és az egész ciklus alatt
folyamatosan a lakosság és az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva végezte munkáját. A
bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottsággal együttes ülésén megtárgyalta mindkét bizottság
munkájáról szóló beszámolót, mellyel kapcsolatban elmondja, hogy a bár az Ügyrendi
Bizottság feladatkörét figyelembe véve lényegesen kevesebb számban ülésezett, mint bármely
bizottság, viszont a feladatát maradéktalanul ellátta. A pénzügyi bizottsággal kapcsolatban
elmondja, hogy az sokkal gyakrabban, szinte minden testületi ülést megelőzően ülésezett,
hiszen majdnem minden önkormányzati döntésnek volt valamilyen pénzügyi kihatása, ezért a
tanácsadás, vélemény formálás igen segítő volt a testületnek a végleges döntés meghozatala
érdekében. Összességében a bizottsági beszámolók elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek.
Baumgartner József: Elmondja, a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
megtárgyalta a bizottság munkájáról szóló beszámolót, melyet elfogadásra javasol a
Képviselő-testületnek.
Kispál István: Elmondja, hogy minden bizottság hasznosan működött az elmúlt ciklus alatt,
amellyel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat felelős döntést tudjon hozni. A
bizottságok mind képviselő, mind külsős tagjai mindvégig aktívan részt vettek a bizottsági
ülésen, és az ott meghozott döntéseket közösen, együttesen a legjobb belátásuk szerint
alakították ki. Ezúton megköszöni a bizottsági elnökök és tagok eddig végzett eredményes és
lelkiismeretes munkáját.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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171/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Ügyrendi Bizottság beszámolójának elfogadásáról
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja az Ügyrendi Bizottság 2009-2010. években
végzett munkájáról szóló beszámolót.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
172/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság beszámolójának elfogadásáról
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja
a
Pénzügyi,
Településfejlesztési
és
Településüzemeltetési Bizottság 2009-2010. években
végzett munkájáról szóló beszámolót.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
173/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Szociális és Egészségügyi Bizottság
beszámolójának elfogadásáról
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottság 20092010. években végzett munkájáról szóló beszámolót.

14
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
174/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság beszámolójának elfogadásáról
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság 2009-2010. években végzett munkájáról szóló
beszámolót.
______________________

4. Előterjesztés a Községi Önkormányzat takarékossági intézkedési tervének
jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, már a korábbiakban is szó volt arról, hogy az
önkormányzat a 2010. évben megvalósuló beruházásaihoz jóváhagyott előfinanszírozási
hitelfelvétel során a számlavezető pénzintézet – OTP Bank Nyrt. – a hitel kölcsönszerződés
egyik kritériumaként előírta, hogy az önkormányzat készítsen egy intézkedési tervet, amelyet
az önkormányzat a fennálló hitelének visszafizetésére dolgoz ki.
Megjegyzi, hogy nem igazán ésszerű a pénzintézet részéről, hogy éppen az előfinanszírozási
hitel felvételhez kéri az intézkedési tervet, hiszen az önkormányzat engedményezte az OTP
Bank Nyrt részére, hogy a pályázati támogatás leutalásánál az azonnal a pénzintézethez
kerülhessen. Amennyiben az OTP Bank Nyrt az intézkedési tervet a működési célú hitel
kapcsán kérte volna, az sokkal inkább reális lenne, ugyanakkor megjegyzi, elég szomorú,
hogy egy pénzintézet ilyen kritériumokhoz, mint ez a takarékossági intézkedési tervhez köti a
hitel folyósítását.
Egy biztos, az önkormányzat nem folytathatja tovább ezt az eladósodást, minél előbb
megoldást kell találnia arra, hogy a fennálló működési hitel mielőbb visszafizetésre
kerülhessen. Ennek érdekében a testületnek sajnos igen szigorú és kellemetlen döntéseket is
meg kell hoznia.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előzetesen elkészített
intézkedési tervet a testületi ülés előtt felterjesztették a pénzintézet felé állásfoglalás céljából,
mely úgy nyilatkozott, hogy konkrét számszaki kimutatás alapján kell az önkormányzatnak
elkészítenie az intézkedési tervet, mely az átdolgozást követően az már a tényleges költség
megtakarításokat tartalmazza.
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és egyik bizottsági tag hozzászólását
idézve, az intézkedési tervben foglaltak igencsak sokkolók. Az önkormányzat eddig is minden
egyes kiadást átgondolt, felelőtlen döntéseket soha nem hozott, az intézményeinek
fenntartását és vagyonának gyarapodását tartotta elsődleges szempontnak. Az intézkedési terv
számos olyan kellemetlen döntést tartalmaz, amelyet jobb lenne elodázni, vagy éppen
elutasítani, mindazonáltal a Polgármester Úr által is felvázoltak alapján a testületnek arra kell
törekednie, hogy az önkormányzat likviditási problémáit mielőbb megoldja, ezért a
testületnek elfogadásra javasolja a mellékletben foglalt takarékossági intézkedési tervet.
Kispál István: Megjegyzi, a testületet vád nem érheti, hogy felesleges kiadásokat hagyott
volna jóvá, hiszen a bizottság elnöke által már ismertetett önkormányzati felújításokra és
beruházásokra, valamint a szociális és kulturális intézmények fenntartására fordította
bevételeit. Igen sajnálatos, hogy az állami finanszírozásból a helyi önkormányzatok lassan
már a kötelezően fenntartandó feladataikat sem tudják elvégezni, az önként vállalt
feladatokról meg már ne is beszéljünk. Bízik abban, hogy az állami költségvetés összeállítása
során felülbírálják az önkormányzatok finanszírozási rendjét, mert sajnos nemcsak Kisszállás,
hanem számos települési önkormányzat küszködik likviditási problémákkal és kerülnek egyre
jobban csőd közelbe.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a következő évi költségvetési koncepció és
költségvetési terv összeállításánál még nehezebb helyzetbe kerül majd az önkormányzat,
pedig már így is alig tudja a kiadások fedezetére a bevételi forrást előteremteni. Igazából a
pénzintézetet sem érti, hogy miért kérte az intézkedési tervet, hiszen a kölcsönszerződésben
az is benne foglaltatik, hogy a pályázati támogatás lehívását követően a támogatás
engedményezés útján azonnal a pénzintézet – és nem az önkormányzat – számlájára kerül
majd. Mindenesetre nagyon oda kell figyelni az újonnan megjelenő szakmai jogszabályokra
is.
Szerencsés Tibor: Igen elszomorítónak tartja, hogy egy demokratikus intézményre, mint az
önkormányzat az OTP Bank Nyrt, mint pénzintézet úgymond nyomást gyakorol. Mi jogon
kérdőjelezheti meg, hogy egy önkormányzat mire és hogyan fordítja kiadásait.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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175/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Takarékossági intézkedési terv jóváhagyásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az OTP Bank Nyrt, mint az önkormányzat
számlavezető pénzintézete az 1-2-10-3201-0634-3 számú
Általános tetőfelújítása Iskola és az 1-2-10-3201-0632-1
számú
Falumegújítás
és
–fejlesztés
kölcsönszerződéseiben előírt („Az adós vállalja, hogy 2010. és
2011. évre tervezett megtakarításokhoz szükséges
intézkedésekről a Bank részére feljegyzést készít
2010.09.30-ig, melyben szakmailag bemutatásra kerül a
tervezett intézkedések likviditásra gyakorolt hatása.”)
szerződési kikötésre készített előterjesztést és az alábbi
intézkedési tervet fogadja el:
A.
I.
A takarékossági intézkedési terv hatálya
A takarékossági intézkedési tervben foglaltak hatálya kiterjed az önkormányzat
fenntartásában lévő alábbi intézményekre, gazdasági társaságra:
1.) Polgármesteri Hivatal
2.) Napraforgó óvoda
3.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
4.) Művelődési Ház és Könyvtár
5.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ kisszállási
telephelyei
6.) Kisszállás Önkormányzati Kft.
A takarékossági intézkedési terv időbeli hatálya: 2010. október 1., illetve a továbbiakban
meghatározott ettől eltérő időpontok.
II.
A Képviselő-testület hatáskörében meghozott intézkedések
Az intézkedési tervben meghatározott intézkedések
kötelezettségek időbeli ütemezése, végrehajtása

végrehajtásának

állapota,

a

A Képviselő-testület:
1.) továbbra is hatályban tartja azon határozatát, melyben minden évben a fűtési
szezon idejére (október 15. és következő év április 15-ig) zárva tartja a
fenntartásában lévő sportcsarnokot, így a várható energia megtakarítás összege
2010. évben 2.000 e Ft
Határidő: 2010. október 15.
Felelős: általános iskola igazgatója
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2.) megvizsgálta a mobilizálható ingatlanvagyonát és földterületek értékesítéséről
döntött, melyből 9.337 e Ft bevétele származott 2010. évben.
3.) értékesítette a tulajdonában lévő Államkincstár jegyeket 6.776 e Ft értékben,
4.) a 2. és 3. pontban írt bevételből lejárt esedékességű számlákat egyenlített ki, illetve
a kistérségi fenntartású Szociális Szolgáltató Központ felé kiegyenlítette a 2009.
évről fennmaradt önkormányzati hozzájárulását 5.740 e Ft értékben.
III.
A Képviselő-testület 2010. december 31-ig és 2011. évekre vonatkozó
intézkedései
A Képviselő-testület:
1.) minden intézményre vonatkozóan azonnali létszámstopot rendel el,
Határidő: 2010. október 1.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők
2.) a 2011. évi költségvetés készítését megelőzően döntést kell hozni a
közalkalmazottak és köztisztviselők részére adható pótlékok megszüntetéséről,
amelyből 2011. évben az alábbi megtakarítások keletkeznek:
Önkormányzat Képviselő-testülete
- Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
és járulékai
- Alpolgármester tiszteletdíja és járulékai
- Alpolgármester költségtérítése és járulékai

4.524 e Ft
1.512 e Ft
305 e Ft

Polgármesteri Hivatal
- képzettségi pótlékok járulékkal növelten
- üres álláshely megszüntetése bér és járulék

1.002 e Ft
3.122 e Ft

Művelődési Ház és Könyvtár
6 hónapig pályázati támogatás finanszírozza,
melyből a megtakarítás

957 e Ft

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
- Igazgatóhelyettes vezetői pótléka és járulékai
- Pályaválasztási pótlék és járulékai

396 e Ft
17 e Ft

Határidő: 2010. október 1. és 2011. január 1.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők
3.) az önkormányzati ingatlanvagyon újbóli áttekintésével javaslatot kell kidolgozni a
külterületen lévő – más földtulajdonába beékelődő – önkormányzati tulajdonban
lévő tanyahelyek értékesítésére
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: polgármester, jegyző
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4.) felül kell vizsgálni az önkormányzat pénzbeli szociális és gyermekvédelmi
juttatásait, az év hátralévő részében már nem lehet olyan rendszeres szociális
ellátásra kötelezettséget vállalni, mely 2011. évre is áthúzódó kiadást jelent:
- 2011. évre megtakarítás Bursa Hungarica ösztöndíjból
480 e Ft
- Arany János tehetséggondozó program keretében újabb
tanuló részére ösztöndíjat nem lehet megállapítani
- Temetési segély megszüntetéséből megtakarítás
200 e Ft
A szociális törvény 43/B.§-a alapján méltányossági alapon nyújtható ápolási díjat
nem lehet megállapítani.
Határidő: 2010. szeptember 30. és folyamatos
Felelős: polgármester
5.) a 2011. évi költségvetési koncepció elkészítésével egyidejűleg át kell tekintetni az
önkormányzat önként vállalt feladatait, és javaslatot kell tenni azok esetleges
megszüntetéséről, átszervezéséről.
Az önkormányzat önként vállalt feladatai közül a jelenleg is a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás keretein belül működik a Szociális Otthon, amelynek
működéséhez az önkormányzat 2010. évre 12.509 e Ft-tal kell, hogy
hozzájáruljon.
Az önkormányzat pénzügyi helyzete szükségessé teszi annak megfontolását, hogy
a Szociális Otthon működtetését átadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
részére. Ebből adódó megtakarítás 2011. évre 12.509 e Ft lenne.
Az idősek nappali ellátása feladatot 2011. évtől mint ellátási formát az
önkormányzat megszünteti. Az ott foglalkoztatott dolgozó a Szociális Otthonban
lévő üres álláshelyen tovább foglalkoztatható. Az ebből eredő megtakarítás bér és
járulék 1.829 e Ft.
Megfontolandó a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon, a Napraforgó
Óvoda és a Művelődési Ház és Könyvtár egy intézményhez való integrálása,
amely alapján az intézményvezetői pótlékok a integrált intézmény esetén
megtakarítást eredményezhet, amelynek összege járulékkal növelten 533 e Ft .
Megfontolandó továbbá az Általános Iskola intézményi társulásban való
működtetése, az azonban az előzetes információk alapján 3 millió Ft megtakarítást
eredményezne.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: polgármester, jegyző
6.) a 2011. évi költségvetési terv előkészítése érdekében már 2010. évben meg kell
hozni azokat a döntéseket, melyekkel az önkormányzat működési bevételei
növelhetők
- Közterület-használati díj 50 %-os mértékű emelésével
20 e Ft
- Piaci helypénz 50 %-os mértékű emelésével
360 e Ft
- Lakbérek 50 %-os mértékű emelésével
620 e Ft
- Helyiségbérleti díjak 50 %-os mértékű emelésével
471 e Ft
többletbevétel érhető el.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző
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7.) a 2011. évi költségvetési terv elfogadásáig, illetve a folyamatban lévő beruházások
befejezéséig a képviselő-testület nem nyújt be pályázatot, illetve nem támogatja
azon pályázatok benyújtását, melyekhez saját forrás megteremtésére van szükség.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
8.) 2011. évtől az önkormányzat bevezeti a vállalkozások építményadóját, melynek
mértéke a törvényi maximum szerint 900 Ft/m2, amely 7.200 e Ft többletbevételt
eredményezhet.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző
9.) 2011. évtől az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójának mértékét a
törvényi maximumra, 15.750 Ft/ingatlan mértékre növeli, melyből 9.844 e Ft
többletbevétel keletkezhet.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző
10.) 2011. évtől az önkormányzat megszünteti a civil szervezeteknek nyújtott
támogatásokat, a más szervezeteknek, intézményeknek nyújtott, nem kötelező
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat. Ebből eredő megtakarítás 1.286 e Ft.
Határidő: 2011. január 1.
Felelős: polgármester, jegyző

B.
A Képviselő-testület elfogadja a fenti intézkedések meghozatala eredményeként 2010. és
2011. évekre vonatkozó önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatásáról készült felmérést.

______________________

5. Előterjesztés az önkormányzati hitelek jogi biztosítékainak felajánlásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat a már előzőekben több ízben
felvett működési és fejlesztési célú hiteleinek fedezetére felajánlotta a tulajdonában álló
ingatlanait. A pénzintézet viszont azt kéri az önkormányzattól, hogy a jelenleg fennálló
hitelekhez a már előzőekben, több határozatba foglalt ingatlan felajánlásokról egy olyan
határozatot hozzon a testület, ahol együttesen kerülnek feltüntetésre a hitelek fedezeteként
felajánlott önkormányzati ingatlanok.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat
jogi biztosítékainak felajánlásáról szóló határozat meghozatalát.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
176/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzati hitelek jogi biztosítékainak felajánlásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2006. május 30-án kelt 1-2-06-3222-0503-6 számú
56.019.000 Ft összegű célhitel és járulékainak, valamint
az 1-2-10-3201-0632-1 számú 5.187.000 Ft és az 1-2-103201-0634-3 számú 9.626.000 Ft összegű ÖKIF hitelek ér
járulékainak jogi biztosítékául felajánlja az OTP Bank
Nyrt. részére az eddigi hitelezési kapcsolat során
felajánlott 11 db ingatlant:
1. 708/5/A/3 hrsz. Tanácskozóterem (üresen álló) értéke
7.500.000 Ft
2. 708/5/A/4 hrsz. Ifjúsági Klub (üresen álló) értéke
6.000.000 Ft
3. 708/5/A/5 hrsz. Lakás (üresen álló) értéke
3.413.000 Ft
4. 735 hrsz. Lakóház és telek értéke
4.584.000 Ft
5. 215 hrsz. Sporttelepi öltözők értéke
10.000.000 Ft
6. 534/2 hrsz. Szolgálati lakások 4 db értéke
20.000.000 Ft
7. 329 hrsz. Családsegítő, Rendőrség ingatlan értéke
9.000.000 Ft
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8. 449/4 hrsz. Szolgálati lakás 1 db értéke
4.500.000 Ft
9. 09/2 hrsz. Gazdasági épület és udvar (állatfelvásárló)
értéke
15.000.000 Ft
10. 440 hrsz. nem lakás célú ingatlan (Gondozási
Központ) Nappali Ellátást nyújtó intézménye értéke
17.700.000 Ft
11. 527 hrsz Piaccsarnok értéke
40.000.000 Ft
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
vállalja, hogy az ingatlanokról a TAKARNET
rendszerből lekért tulajdoni lap másolatokat becsatolja az
OTP Bank Nyrt. részére.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Tisztségviselők

______________________

6. Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási
tervének módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az előterjesztés részletesen ismerteti az önkormányzat 2010.
évi közfoglalkozatási tervének módosítására vonatkozó indokolását, melyre azért van
szükség, mivel a közfoglalkoztatásban szereplő tervezett illetve a ténylegesen foglalkoztatotti
létszám túllépte a törvényben előírt értékhatárt. A közfoglalkoztatási tervben résztvevők
létszáma túllépte ugyan az előre megtervezettet, viszont a költségvetési oldalon ez egyenlőre
nem okozott kiadási többletet. Javasolja a testületnek, hogy a mellékletben foglaltak szerint
kerüljön módosításra az önkormányzat 2010. évi közfoglalkozatási terve.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
közfoglalkozatási terv a mellékletben foglaltak alapján kerüljön módosításra.
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----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
177/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

2010. évi Közfoglalkoztatási terv módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján
módosítja az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási
tervét.
______________________

7. Előterjesztés a szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/B pályázathoz
kapcsolódó – hitelkérelem benyújtásához szükséges – határozatok
módosításáról, készfizetői kezesség vállalásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a KEOP pályázat benyújtásakor még olyan
információk álltak rendelkezésre, hogy az önkormányzat az EU Önerő Alapból 60 %-os
támogatást igényelhet, amely időközben változott, így az önkormányzat maximum 50 %-os
támogatásra számíthat csak.
Ennek ismeretében a 138/2010.(VII.29.) ÖK számú határozat módosítására van szükség, úgy,
hogy a projekt pénzügyi finanszírozásához szükséges 229.674 ezer Ft önrészt az
önkormányzat 50 %-os EU Önerő Alap támogatás igénybe vételével 114.837 ezer Ft-ból és
50 % saját forrásból 114.837 ezer Ft-tal biztosítja.
Az önkormányzat 139/2010.(VII.29. ) ÖK számú határozatát is módosítani szükséges,
mégpedig úgy, hogy a határozatot egy 4.) ponttal „A társulat működési költségét a tagok
hozzájárulásai tartalmazzák, amennyiben szükséges az önkormányzat helytáll.” szükséges
kiegészíteni.
Elmondja még, az OTP Bank Nyrt hitelígérvényének feltétele továbbá, hogy a Víziközmű
Társulat benyújtott hitelkérelméhez az önkormányzat részéről 114 millió Ft készfizető
kezesség vállalásra van szükség. Ebben az esetben a „lemorzsolódó” LTP-s megtakarítások
okozta bevételkiesésre vár biztosítékot az OTP. Tájékoztatásként elmondja, hogy a
Víziközmű Társulat által megkötött lakossági előmegtakarítási befizetések a 96 hónapos
futamidő teljesítését követően fedezni fogják a társulat által igényelt hitel összegét.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat
megvalósítása érdekében a mellékletben foglaltak szerint kerüljön módosításra a két
önkormányzati határozat, valamint az önkormányzat vállalja a víziközmű társulat
hitelkérelméhez a készfizető kezességet.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
178/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Szennyvíz-elvezetésre és tisztításra benyújtott KEOP-1.2.0/B kódszámú
pályázathoz a 138/2010.(VII.29.) ÖK határozat módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján a
szennyvíz-elvezetésre és tisztításra benyújtott KEOP1.2.0/B kódszámú pályázat során megvalósuló beruházás
finanszírozásáról szóló 138/2010.(VII.29.) ÖK számú
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
„2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra,
hogy a fenti projekt pénzügyi finanszírozásához
szükséges 229.674.345 Ft önrészt az alábbi módon
biztosítja:
- EU Önerő Alap támogatás
igénybe vétele:

114.837.172Ft

- Saját forrás:

114.837.173Ft”

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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179/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Szennyvíz-elvezetésre és tisztításra benyújtott KEOP1.2.0/B kódszámú pályázathoz nyilatkozat adásáról szóló
139/2010.(VII.29. ) ÖK határozat módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján a
szennyvíz-elvezetésre és tisztításra benyújtott KEOP1.2.0/B kódszámú pályázat során megvalósuló beruházás
finanszírozásáról szóló 139/2010.(VII.29.) ÖK számú
határozatot az alábbi 4.) ponttal egészíti ki:
„4. A társulat működési költségét a tagok
hozzájárulásai
tartalmazzák,
amennyiben
szükséges az önkormányzat helytáll.”

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
180/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Víziközmű Társulat hitelkérelméhez
készfizető kezesség vállalásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján a
szennyvíz-elvezetésre és tisztításra benyújtott KEOP
pályázattal kapcsolatosan a Víziközmű Társulat (6421,
Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) az OTP Bank Nyrt-hez
hitelkérelmet nyújtott be, a 114.837.173 Ft-os hitelre és
annak járulékaira az önkormányzat készfizető kezességet
vállal.
Az önkormányzat a hitelkérelemmel kapcsolatban a
forgalomképes vagyonából a 0880/10 és a 740/52 hrsz-ú
ingatlanokat ajánlja fel biztosítéknak, 75 millió Ft
értékben.

______________________
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8. Előterjesztés az IKSZT beruházás kivitelezéséhez Papp Gyula műszaki
ellenőri tevékenység ellátására irányuló árajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat által nyertes IKSZT pályázat
során a művelődési ház felújítás beruházásához kötelező a műszaki ellenőr alkalmazása. Az
önkormányzat számos beruházásánál vette már igénybe Papp Gyula műszaki ellenőri
tevékenységét, aki e beruházás során is vállalja a feladat ellátást 300.600 Ft + Áfa
szolgáltatási díj ellenében. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el Papp Gyula
műszaki ellenőr ajánlatát és a beruházás lebonyolítása érdekében kössön vele vállalkozói
szerződést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Tekintettel arra, hogy Papp Gyula által elvégzett
műszaki ellenőri tevékenység jó színvonalú, és az elvégzendő feladatra tett árajánlata is
elfogadható, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kössön vele vállalkozói szerződést.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
181/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Papp Gyula műszaki ellenőri ajánlatának
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és az önkormányzat nyertes „Integrált
közösségi és szolgáltató tér kialakítása Kisszálláson„
pályázata során a művelődési ház felújításához a műszaki
ellenőri tevékenység ellátására Papp Gyula (Kiskunhalas,
Vári Szabó István u. 5.) 375.750 Ft-os árajánlatát
elfogadja.
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
műszaki ellenőri tevékenység ellátására Papp Gyulával
kösse meg a vállalkozói szerződést.

______________________

9. Előterjesztés
a
civil
szervezetekkel
megállapodások jóváhagyásáról

kötendő

együttműködési

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten a
2010. évi költségvetésében megtervezte azt a kiadást, mellyel a helyi civil szervezeteket –
együttműködési megállapodásban foglaltak alapján – támogatni kívánja. A szeptember 2-i
testületi ülésen a civil szervezetek előző évi beszámolóját már megtárgyalta és el is fogadta a
testület, ezért javasolja, hogy az idei évben is kerüljenek támogatásra a civil szervezetek, az
előterjesztésben szereplő együttműködési megállapodások kerüljenek megkötésre.
Javasolja továbbá, hogy a 2009. évben a település plébánosának vezetésével létrehozott Minor
Portus Alapítvánnyal is kösse meg a testület az együttműködési megállapodást, hiszen az
alapítvány minden évben hittanos tábort szervez a gyermekeknek. A megállapodás
megkötésével az önkormányzatnak így lehetősége adódik arra, hogy az alapítványon keresztül
kis mértékben ugyan, de hozzájárulhasson a gyermekek táboroztatásához.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
182/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Szociális Alapítvány és az Önkormányzat
együttműködési megállapodásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kisszállási Szociális Alapítvány 2010.
évi működéséhez 50.000 Ft támogatást nyújt.
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
mellékletben foglalt Együttműködési Megállapodást
kösse meg.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
183/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Nyugdíjas Egyesület és az Önkormányzat
együttműködési megállapodásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kisszállási Nyugdíjas Egyesület 2010.
évi működéséhez 50.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
mellékletben foglalt Együttműködési Megállapodást
kösse meg.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
184/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Kiskunhalasi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Kisszállási Csoportja és az Önkormányzat
együttműködési megállapodásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kiskunhalasi Mozgáskorlátozottak
Egyesülete Kisszállási Csoportja 2010. évi működéséhez
50.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
mellékletben foglalt Együttműködési Megállapodást
kösse meg.

-----------
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
185/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Önvédelmi Egyesület és az Önkormányzat
együttműködési megállapodásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kisszállási Önvédelmi Egyesület 2010.
évi működéséhez 50.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
mellékletben foglalt Együttműködési Megállapodást
kösse meg.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
186/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Sportegyesület és az Önkormányzat
együttműködési megállapodásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kisszállási Sportegyesület 2010. évi
működéséhez 500.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
mellékletben foglalt Együttműködési Megállapodást
kösse meg.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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187/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállási Sport Club és az Önkormányzat
együttműködési megállapodásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kisszállási Sport Club 2010. évi
működéséhez 40.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
mellékletben foglalt Együttműködési Megállapodást
kösse meg.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
188/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Minor Portus Alapítvány és az Önkormányzat
együttműködési megállapodásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Minor Portus Alapítvány 2010. évi
működéséhez 60.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
mellékletben foglalt Együttműködési Megállapodást
kösse meg.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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189/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Tanyavilág Kulturális Egyesület és az Önkormányzat
együttműködési megállapodásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megbízza a Polgármestert, hogy 2010.
évre vonatkozóan a Tanyavilág Kulturális Egyesülettel
a mellékletben foglalt Együttműködési Megállapodást
kösse meg.
______________________

10. Előterjesztés védőnői pályázat meghirdetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az álláshelyre kinevezett védőnő GYED-en van, így jelenleg
helyettes védő látja el a feladatokat, akinek határozott idejű kinevezése 2011. január 31-én
lejár. Javasolja, hogy a védőnői feladatok zavartalan és maradéktalan ellátása érdekében
november végéig pályázat keretében kerüljön meghirdetésre az álláshely a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hirdesse meg a védőnői álláshelyet
a KSZK honlapon.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Védőnői pályázat meghirdetéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és határozott időre, helyettesítés céljából
védőnői pályázat kiírását határozza el az alábbiak szerint:
Kisszállás Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. –alapján pályázatot hirdet
Kisszállás Község Önkormányzata
védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű 2011. január 3-tól
előreláthatólag 2013. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Marx u. 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: területi
védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott
feladatok.
Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- szakirányú főiskolai végzettség, védőnői diploma
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolat, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. január 3-tól
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 15. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Cs. Kovács Lászlóné nyújt a 77/557-010/26 mellék
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatot Kisszállás község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (cím: 6421
Kisszállás, Felszabadulás u.28.).
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Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot 3260/2010., valamint a munkakör megnevezését:
védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a
pályázat beadási határidejét követő soros ülésén.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: helyben szokásos módon - 2010.
október 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: E határozott idejű
közalkalmazotti jogviszony helyettesítés céljából (GYED, illetve GYES időszakára)
előreláthatólag 2013. december 31-ig tölthető be.
______________________

11. Dr. Binszki Terézia háziorvos helyettesítési vállalkozói szerződésének
jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a testület előtt is ismeretes, hogy az I. számú
háziorvosi körzetből szeptember 1-jén távozott Dr. Gregó Sándor háziorvos, és mivel az
önkormányzat pályázaton meghirdette ugyan a háziorvosi álláshelyet, melyre eddig egyetlen
jelentkező sem adódott, ezért az önkormányzat a feladat ellátásának biztosítása érdekében
gondoskodnia kell a helyettesítésről. Dr. Binszki Terézia a II. számú háziorvosi körzet
vállalkozó háziorvosa vállalta, hogy amíg új orvos nem kerül kinevezésre, addig az I.
körzetben is ellátja a háziorvosi teendőket. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben foglalt helyettesítéséről szóló vállalkozói szerződést hagyja jóvá.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kösse meg Dr. Binszki Terézia
háziorvossal az I. számú háziorvosi körzet helyettesítésére irányuló vállalkozási szerződést.

-----------
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
191/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

I. számú háziorvosi körzet helyettesítésére
irányuló vállalkozó szerződés jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és mellékletben foglalt I. számú háziorvosi
szolgálat orvosi feladatok helyettesítéssel történő
ellátásáról szóló Dr. Binszki Terézia (Kisszállás, Park u.
8.) háziorvossal kötendő vállalkozói szerződést
jóváhagyja.
______________________

12. Előterjesztés
az
„Önkormányzatok
a
jövő
szakembereiért”
Tehetséggondozó Alapítvány 2010. évi pályázati felhívásról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt évhez hasonlóan 2010. évben
is kiírásra került a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által alapított „Önkormányzatok a jövő
szakembereiért” Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma által azon pályázati kiírás, amely
a megye valamely önkormányzati intézményénél dolgozók szakmai tanulmányit támogatja.
Javasolja a testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó Rambala Ágnes pályázatát
támogassa és terjessze fel a Megyei Közgyűléshez.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Rambala Ágnes „Önkormányzatok a jövő szakembereiért” Tehetséggondozó Alapítványhoz benyújtandó pályázatának támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és támogatja Rambala Ágnes felsőoktatási
intézmény levelező tagozaton tanuló, önkormányzati
dolgozó pályázatának benyújtását az „Önkormányzatok a
jövő szakembereiért” Tehetséggondozó Alapítvány 2010.
évi pályázati felhívására.
______________________

13. Rozsnyai Attila (Kisszállás, Sallai u. 2.) által bérelt önkormányzati (PUKI
üzemnél lévő) terület bővítése iránti kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy Rozsnyai Attila vállalkozásának működéséhez
jelenleg is bérel az önkormányzati tulajdonú, Felszabadulás u. 9. szám alatti (volt PUKI üzem
is ott található) ingatlanból 100 m2 nagyságú területet havi 10.000 Ft bérleti díjért.
Szeptember 15-én új kérelmet nyújtott be a testülethez, amelyben vállalkozásának bővítéséről
számol be, így az önkormányzattól bérelt terület további 100 m2-rel történő növelését kéri.
Benyújtott kérelmében az ipari gázcsere telep bővítéséhez a bérleményt 2011. februártól
kérte, de az ülést megelőzően telefonon megkereste és tájékoztatta, hogy amennyiben a
testület hozzájárulna a bérbe adott terület nagyságának növeléséhez, akkor azonnal
megkezdené vállalkozásához a bővítéssel járó feladatokat.
Kérelmében felvetette, hogy amennyiben az önkormányzat értékesíteni kívánja, akkor ő
szívesen megvásárolná az általa bérelt területet. Kéri továbbá, hogy az ingatlanon az általa
végzett értéknövelő beruházások kiadásai valamilyen formában kerüljenek beszámításra a
bérleti díjba, továbbá, hogy az ingatlanra történő bejáráshoz jogot állapítson meg részére a
testület.
Véleménye szerint a testület a bérelt terület növelésével értsen egyet, hiszen az
önkormányzatnak minden bevételi forrásra szüksége van és az a terület jelenleg másra még
nem került hasznosításra. Ugyanakkor megjegyzi, hogy a beadványban megjelölt minden
további kérelemmel nem ért egyet, hiszen a bérlő által végzett beruházások az ő vállalkozását
segíti, abból az önkormányzatnak előnye nem származik. A nevezett területen van a volt
PUKI üzem, ahová az önkormányzaton, mint tulajdonoson kívül más bérlőknek, továbbá a
Kisszállási Mezőgazdasági Rt-nek is bejárási joga van. Nem tudja, hogy kérelmező hogyan
gondolta a bejárási jog biztosítását, vagy egyáltalán mit értett az alatt.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Bizottság a Polgármester Úr véleményével
megegyezően javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérelmező részére 10.000 Ft/hó
összegért kerüljön bérbe adásra további 100 m2 nagyságú terület, viszont a kérelmező által
megjelölt egyéb jogi biztosítékok, vagy a felújítás költségének beszámítását elutasítására
javasolja.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
193/2010.(IX.28.) ÖK
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Rozsnyai Attila által bérelt Felszabadulás u. 9. szám
alatti ingatlan bérleti szerződésének módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és 158/2009.(IX.24.)
ÖK számú
határozatban foglaltak alapján Rozsnyai Attila
(Kisszállás, Sallai u. 2.) részére az önkormányzat
tulajdonában lévő Kisszállás, Felszabadulás u. 9. szám
alatti „volt PUKI” üzem épületnél lévő ingatlanból
további 100 m2 nagyságú füves területet 2010.október 1től 2011. december 31-ig 10.000 Ft/hó összegért bérbe
ad.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
terület növelésével és a bérleti díj emelésével módosítsa
a hatályban lévő bérleti szerződést.
A Képviselő-testület a bérlő által az ingatlanon végzett
beruházások költségét a bérleti díjba nem számítja be,
továbbá a kérelemben szereplő egyéb igényeket nem
biztosítja a bérlő részére.

______________________
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14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt
eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
194/2010.(IX.28.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
és
a
mellékletben
foglalt
138/2010.(VII.29.) ÖK, 149/2010.(VIII.17.) ÖK,
150/2010.(VIII.17.) ÖK, 151/2010.(VIII.17.) ÖK,
152/2010.(VIII.17.) ÖK, 153/2010.(VIII.17.) ÖK,
154/2010.(VIII.17.) ÖK, 160/2010.(VIII.17.) ÖK,
161/2010.(VIII.17.) ÖK, 162/2010.(VIII.17.) ÖK és a
163/2010.(VIII.17.) ÖK számú lejárt határidejű
önkormányzati
határozatokról
szóló
tájékoztatót
elfogadja.

-------------Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy október 9-i harangtorony átadás
ünnepségének megszervezése folyamatban van. Minden külföldi és belföldi testvértelepülés
visszajelezte, hogy elfogadta a meghívást. A lengyel delegáció a távolság miatt már pénteken
megérkezik és majd csak kedd reggel utazik haza. Az addig itt töltött idő alatt Papdi József
által felajánlott Napsugár Vendégházban kerülnek elszállásolásra. Az itt tartózkodás idejére,
tekintettel arra, hogy a lengyelek igen vallásosak, ezért olyan kirándulást kívánnak szervezi,
amely a valláshoz is kapcsolódik. A kalocsai érsekség, hajósi érseki palota, kiskunhalasi
Csipkeház, Ópusztaszer meglátogatása, továbbá tervben van, hogy a szegedi székesegyházban
a lengyel papok a misézésben is részt vehessenek. Minden képviselőtársa segítéségével
számolnak. Ezt nemcsak általánosan említi meg, hanem kéri, hogy a Képviselők anyagilag is
járuljanak hozzá, hogy a templom felújítás mellett a plébános Úr részére egy új miseruha
kerüljön megvásárlásra.
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-------------A Képviselő-testület egyhangúlag támogatja a Polgármester Úr kezdeményezését és
felajánlják, hogy egy új miseruha megvásárlásával hozzájárulnak az ünnepség színvonalának
emeléshez.
______________________

15. Képviselői kérdések, hozzászólások
Benedek János: Érdeklődik, hogy a már több soron bejelentett Május 1. u. 50. szám alatti
közvilágítás ügyében miért nem történt meg az intézkedés.
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő Urat, hogy az ott lakók részéről szóbeli engedélyt
kaptak a közvilágítást eltakaró fenyő kivágására, de amikor arra került volna a sor, hogy
ahhoz írásban is hozzájáruljanak és a kivágás megtörténjen, akkor a tulajdonos már nem járult
hozzá a fa kivágásához. Keresik mindkét fél számára a megoldást.

___________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

