
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:    Kisszállás    község    Önkormányzat    Képviselő-testülete     2010.  október  13-i          

„a l a k u l ó”   ülésén. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István  polgármester 

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Baumgartner József, Benedek János,  

Botka Sándor, Bunduláné Balázs Mária,  

Dr. Muskó Zsolt, Urlauberné Horváth Éva – képviselők  

 

M e g h í v o t t a k : 

 

Tóth Csaba a Választási Bizottság elnöke, 

Alattyányi Lászlóné, Erdélyiné Zsoldos Ildikó 

Zsigmond Szilvia – a Helyi Választási Bizottság tagjai, 

  

Horváth Istvánné, Papdi Józsefné,  

Varga Nándorné – intézményvezetők 

 

Kiss Tibor – önkormányzati kft ügyvezető 

 

Jelen van még:  10 fő kisszállási állampolgár. 

 

 

A  H I M N U S Z    elhangzása után. 

 

 

Botka Sándor korelnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 2010. október 3-án 

megválasztott polgármester és 6 képviselő az ülésen megjelent, így az ülés határozatképes. 

 

 

Az ülést megnyitja. 

 

 

 

Javaslatot tesz a napirendekre az alábbiak szerint: 

 

     

    -------- 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 
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N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

     

 

 

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a megbízólevelek 

átadása 

 

 Előadó: Tóth Csaba Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

2.) A Képviselő-testület és a polgármester eskütétele 

 

 Előadó: Tóth Csaba Választási Bizottság elnöke 

       

 

 

3.) A polgármester programjának ismertetése 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

4.) Ügyrendi Bizottság létrehozása 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

5.) A polgármester illetményének megállapítása 

 

 Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

       

 

 

6.) Polgármester költségátalányának megállapítása 

 

 Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

 

7.) Az alpolgármester megválasztása (titkos szavazással) 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

8.) Az alpolgármester eskütétele 

 

Előadó: Tóth Csaba Választási Bizottság elnöke 
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9.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

 Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

 

10.) Az alpolgármester költségátalányának megállapítása 

 

 Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

 

10 ) Javaslat a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

 Szabályzatának módosítására 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

11.) Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

12.) Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

13.) Megbízás adása a  Szervezeti és Működési Szabályzat teljes felülvizsgálatára 

 

 Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

      
14.) Állásfoglalás kérése az iskola tetőcsere felújítás során jelentkező plusz kiadások 

fedezetéről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

15.) Tájékoztatás az iskola világításkorszerűsítésének megvalósíthatóságáról 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a 

megbízólevelek átadása 
 

  Előadó: Tóth Csaba Helyi Választási Bizottság elnöke 

  (Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Tóth Csaba: Ismerteti a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a választás eredményéről. 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

Tóth Csaba: A megválasztott polgármesternek és a képviselőknek gratulál, és átadja részükre 

a megbízóleveleket. 

 

 

_____________________ 

 

 

2. A Képviselő-testület és a polgármester eskütétele 
 

  Esküvevő: Tóth Csaba Választási Bizottság elnöke 

 

 

Tóth Csaba: Felkéri a képviselőket, hogy a Helyi Választási Bizottság előtt tegyék le a 

következő esküt: 

 

„Én……….esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, 

az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot 

megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 

tudásom szerint, minden igyekezetemmel Kisszállás javát szolgálom.” 

Az eskü tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.” 

 

 

A képviselők a választási bizottság elnöke előmondása után az esküt letették. 

 

 

Tóth Csaba: Felkéri a Polgármester Urat, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le a következő 

esküt: 

 

„Én………..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, 

az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot 

megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 

tudásom szerint, minden igyekezetemmel Kisszállás javát szolgálom.” 

„Isten engem úgy segéljen.” 
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A polgármester az esküt letette. 

 

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

 

A Képviselő-testület és a polgármester eskütételéről esküokmányt ír alá, mely a 

jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

 

Botka Sándor korelnök: Elmondja, miután a Polgármester Úr az esküt letette, ezért átadja 

részére az ülés vezetését. 

 

 

_____________________ 

 

 

3. A polgármester programjának ismertetése 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

     (Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy már a választási kampány során megfogalmazta azokat a 

célokat és elképzeléseket, amelyeket a következő 4 évben a képviselő-testület segítségével és 

támogatásával végre kíván hajtani a település fejlődésének és az itt élők részére a jobb élet 

biztosításának reményében. Ismerteti a polgármesteri programot.  

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

195/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

A polgármester programjának ismertetéséről 

 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testület 

elfogadta a polgármester által előterjesztett programot. 

 

 

_____________________ 
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4. Ügyrendi Bizottság létrehozása 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2007.(IV.12). számú rendelete szerint a polgármester és az alpolgármester 

illetményére és tiszteletdíjára, valamint költségátalányukra az Ügyrendi Bizottság tesz 

javaslatot, ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület válassza meg az Ügyrendi Bizottságot. 

 

Az előzetes egyeztetés alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság 

elnökének: Benedek János, tagjainak Baumgartner József és Urlauberné Horváth Éva 

képviselőket válassza meg. 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Kispál István: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bizottság tagjainak megválasztásához 

az érintett képviselők személyes érintettsége miatt egyenként szavazza meg a testület a 

képviselő szavazásból történő kizárását, majd azt követően a bizottsági taggá történő 

megválasztását.  

                                                                                                                                      

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

196/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az Ügyrendi 

Bizottság megválasztása során Benedek János képviselőt 

személyes érintettség miatt a szavazásból kizárja. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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197/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Benedek János Ügyrendi Bizottság elnökévé történő megválasztásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 

1990. évi LXV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján az 

Ügyrendi Bizottság elnökének Benedek János képviselőt 

választja meg. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

198/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Baumgartner József képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az Ügyrendi 

Bizottság megválasztása során Baumgartner József 

képviselőt személyes érintettség miatt a szavazásból 

kizárja. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

199/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Baumgartner József Ügyrendi Bizottság tagjának történő megválasztásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 

1990. évi LXV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján az 

Ügyrendi Bizottság tagjának Baumgartner József 

képviselőt választja meg. 
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----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

200/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az Ügyrendi 

Bizottság megválasztása során Urlauberné Horváth Éva 

képviselőt személyes érintettség miatt a szavazásból 

kizárja. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

201/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva Ügyrendi Bizottság tagjának történő megválasztásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 

1990. évi LXV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján az 

Ügyrendi Bizottság tagjának Urlauberné Horváth Éva 

képviselőt választja meg. 

 

 

 

Kispál István: Tekintettel arra, hogy az Ügyrendi Bizottság megválasztására most került sor, a 

következő napirendre vonatkozó javaslattételhez az Ügyrendi Bizottságnak üléseznie kell, 

ezért erre az időre szünetet rendel el. 

 

_____________________ 

 

 

S z ü n e t 
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5. A polgármester illetményének megállapítása 

 
 Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

Benedek János: Ismerteti, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §. (2) bekezdése 

szerint a képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap – mely 

jelenleg: 38.650 Ft – és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, 

összegszerűen állapítja meg. Kisszállás község a jogszabályban meghatározott lakosságszám 

alapján a 1000-2999 lakosú települések közé sorolható, ahol a 8,5 – 11,0 szorzószámot kell 

alapul venni.  

Jogszabály alapján, ha a megválasztott polgármester a választás előtt is polgármester volt, az 

illetménye nem lehet kevesebb, mint az előző, kivéve, ha azt a polgármester külön kéri. 

Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a polgármester illetményét a 

törvényben előírt 11-es szorzószámmal és a kerekítési szabályok figyelembe vételével 

425.200 Ft-ban állapítsa meg. 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

202/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az a 

polgármesteri illetmény megállapítása során Kispál 

István polgármestert személyes érintettség miatt a 

szavazásból kizárja. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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203/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kispál István polgármester illetményének megállapítása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 

évi LXIV. törvény 3. §. (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Kispál István – főállású 

polgármester – illetményét 2010. október 4. napjától 

kezdődően meghatározatlan ideig 425.200 Ft/hó, azaz 

Négyszázhuszonötezer-kettőszáz forint/hó összegben 

állapítja meg. 

 

 

Kispál István: Megköszöni a Képviselő-testületnek illetményének megszavazását. Elmondja, 

hogy bár törvényi előírás alapján az újraválasztását követően neki az előzőekben megállapított 

illetmény járna, de attól eltérően kéri, hogy illetményét bruttó 350.000 Ft-ban állapítsa meg a 

testület, amely a 9,05-ös szorzószámnak felel meg. Elmondja, hogy az önkormányzat évek óta 

egyre nehezebb pénzügyi helyzetben van, így minden kiadást szigorúan át kell gondolni, ezért 

kéri, hogy illetménye az előzőektől eltérően alacsonyabb mértékben kerüljön megállapításra. 

Megjegyzi, hogy munkáját az eddigiek szerint ezentúl is lelkiismeretesen és maradéktalanul 

teljesíteni fogja. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

204/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kispál István polgármester illetményének megállapítása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 

évi LXIV. törvény 3. §. (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Kispál István – főállású 

polgármester – illetményét 2010. október 4. napjától 

kezdődően meghatározatlan ideig 350.000 Ft/hó, azaz 

Háromszázötvenezer forint/hó összegben állapítja meg, 

mellyel egyidejűleg a 203/2010.(X.13.) ÖK számú 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

_____________________ 
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6. Polgármester költségátalányának megállapítása 
 

 Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

Benedek János: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. §. (1)-(2) bekezdése szerint: „(1) 

A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőknek a 

képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, 

általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségeit meg kell térítenie. A képviselői 

költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. (2) A polgármestert, választása szerint – az 

(1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a 

képviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetménye 20-30 %-ának megfelelő 

összeg.” 

A polgármester eddigi költségátalánya az illetményének 27,28 %-a, azaz 116.000 Ft/hó. 

Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a polgármester költségátalányát 116.000 Ft/hó  

összegben állapítsa meg a Képviselő-testület. 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

205/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester 

költségátalányának megállapítása során Kispál István 

polgármestert személyes érintettség miatt a szavazásból 

kizárja. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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206/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  
                                                                                                                                   

Kispál István polgármester költségátalányának megállapításáról 

 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 

LXIV. törvény 18. §. (1)-(2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján 2010. október 4. kezdődően 

meghatározatlan ideig Kispál István polgármester 

költségátalányát 116.000 Ft/hó, azaz Száztizenhatezer 

forint/hó összegben állapítja meg. 

 

 

Kispál István: Megköszöni a Képviselő-testületnek költségátalányának megszavazását. Az 

illetményéhez hasonlóan szintén kéri a Képviselő-testületet, hogy a költségátalányát ne az 

Ügyrendi Bizottság javaslata alapján, hanem attól eltérően, bruttó 80.000 Ft-ban állapítsa meg 

a testület. Elmondja, a költségcsökkentést főként az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete 

miatt kéri, továbbá megjegyzi, hogy 2010.01.01-től a törvény alapján megszigorították a 

költségátalány elszámolását. Az APEH csak a vidéki kiküldetések, értekezletek során 

felmerülő és számlával igazolt költségeket számolja el, a napi munkába járáshoz nem lehet 

költségeket elszámolni. Az önkormányzatnak mielőbb meg kell találnia a kiutat a nehéz 

pénzügyi helyzetéből, és a meglévő hitelének mielőbbi visszafizetését kell végrehajtania. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

207/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  
                                                                                                                                   

Kispál István polgármester költségátalányának megállapításáról 

 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 

évi LXIV. törvény 18. §. (1)-(2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján 2010. október 4. kezdődően 

meghatározatlan ideig Kispál István polgármester 

költségátalányát 80.000 Ft/hó, azaz Nyolcvanezer 

forint/hó összegben állapítja meg, mellyel egyidejűleg a 

206/2010.(X.13.) ÖK számú határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

_____________________ 
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7. Az alpolgármester megválasztása (titkos szavazással) 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §. (1) bekezdés 

szerint a képviselő-testület a saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a 

képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának 

a segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.  

Javasolja, hogy a 2010-2014. közötti időszakra a Képviselő-testület Botka Sándort válassza 

meg alpolgármesterré. 

 

Megkérdezi a jelölt személyét, hogy nyílt vagy zárt ülésen kívánja a titkos szavazás 

lebonyolítását? 

 

Botka Sándor: A jelöltséget vállalja és hozzájárul ahhoz, hogy az ülés továbbra is nyílt 

legyen. 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

208/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Botka Sándor képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az 

alpolgármester választás során Botka Sándor képviselőt 

személyes érintettség miatt a szavazásból kizárja. 

 

 

 

Kispál István: Javasolja, hogy a titkos szavazás lebonyolításával az Ügyrendi Bizottságot 

bízza meg a testület. Felkéri Benedek Jánost, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos 

szavazás módját. 
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Benedek János: Ismerteti a szavazás módját. 

 

 

Kispál István: A titkos szavazás idejére szünetet rendel el. 

 

 

S z ü n e t 

 

 

Benedek János: Ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Botka Sándor képviselőt megválasztotta 

alpolgármesternek. Az Ügyrendi Bizottság nevében gratulál az újonnan megválasztott 

alpolgármesternek. (A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve.) 

 

----------- 

 

A titkos szavazás eredményeképpen a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

209/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Botka Sándor alpolgármester megválasztásáról 

 

 

 Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 34. §. (1) bekezdése alapján – a saját tagjai 

közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással a 

képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a 

polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

társadalmi megbízatású alpolgármesternek Botka 

Sándor képviselőt választja meg. 

 

 

 

Botka Sándor: Köszöni a polgármester és a képviselők bizalmát. Igyekszik a megbízatásának 

eleget tenni, munkáját jól ellátni. 

 

_____________________ 

 

 

8. Az alpolgármester eskütétele 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Felkéri az Alpolgármester Urat, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le a 

következő esküt: 



 15 

 

„Én………..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, 

az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot 

megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 

tudásom szerint, minden igyekezetemmel Kisszállás javát szolgálom.” 

„Isten engem úgy segéljen.” 

 

 

Az alpolgármester az esküt letette. 

 

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

 

 

Az alpolgármester eskütételéről esküokmányt ír alá, mely a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

_____________________ 

 

 

9. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 

Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság a mai ülésén megtárgyalta az 

alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó napirendet. A polgármesteri 

tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV. törvény 4. §. (2) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület a társadalmi 

megbízatású alpolgármesternek a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat 

állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 

Az elmúlt ciklusban a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a törvényben előírt 

lakosságszám és szorzószám figyelembe vételével 100.000 Ft/hó összegben volt megállapítva.  

Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetét figyelembe 

véve a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 50.000 Ft/hó összegben állapítsa 

meg a testület. 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Kispál István: Javasolja, hogy Botka Sándor alpolgármestert személyes érintettség miatt zárja 

ki a testület a szavazásból. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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210/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Botka Sándor alpolgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az 

alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása során Botka 

Sándor alpolgármestert személyes érintettség miatt a 

szavazásból kizárja. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

211/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

 

Botka Sándor alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 

LXIV. törvény 4. §. (2) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 2010. október 4-től kezdődően 

meghatározatlan ideig Botka Sándor alpolgármester 

tiszteletdíját 50.000 Ft/hó, azaz Ötvenezer forint/hó 

összegben állapítja meg. 

 

_____________________ 

 

 

10. Az alpolgármester költségátalányának megállapítása 
 

 Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalányáról a 

korábbiakban már említett 1994. évi LXIV. törvény úgy rendelkezik, hogy a költségátalány 

mértéke az alpolgármester illetménye, illetve tiszteletdíjának 10-20 %-ának megfelelő összeg. 

2010. évben a társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalánya havi 20.000 Ft volt. 

Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alpolgármester 

költségátalányát ne forintálisan határozza meg, hanem a tisztség betöltésével járó ténylegesen 

felmerülő kiadások – polgármesteri ellenjegyzéssel ellátva – kerüljenek kifizetésre.  
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A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Kispál István: Javasolja, hogy Botka Sándor alpolgármestert személyes érintettség miatt zárja 

ki a testület a szavazásból. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

212/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Botka Sándor alpolgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az 

alpolgármester költségátalányának megállapítása során 

Botka Sándor alpolgármestert személyes érintettség miatt 

a szavazásból kizárja. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

213/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Botka Sándor alpolgármester költségátalányának megállapításáról 

 

  

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2010. október 4-től kezdődően meghatározatlan ideig 

Botka Sándor alpolgármester költségátalányát a tisztség 

ellátásához kapcsolódó ténylegesen felmerülő és 

számlával igazolt költségek elszámolását engedélyezi. 

 

 

_____________________ 
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11. Javaslat a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a jelenleg hatályban lévő 

5/2007.(IV.12.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet módosítani 

szükséges, mivel az újonnan megalakult testület létszámát tekintve kevesebb számú és 

létszámú bizottságok létrehozása indokolt. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a 2010-2014. közötti ciklusban 3 fős Ügyrendi 

Bizottságot, 5 fős Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságot, 

valamint 5 fős Humánpolitikai Bizottságot hozzon létre munkája segítésére. 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

8/2010.(X.13.) 

RENDELETE 

 

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 – módosított –  5/2007.(IV.12.) számú rendeletének módosításáról 

 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 18. §. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti 

és Működési Szabályzatról szóló módosított 5/2007.(IV.12.) számú rendeletét az alábbiak 

szerint módosítja. 

 

1. §. 

 

 

A R. 34. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 

„34. §. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete az alábbi bizottságokat hozza létre: 

 

- Ügyrendi Bizottságot – 3 fővel, 

- Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságot – 5 fővel,  

- Humánpolitikai Bizottságot – 5 fővel.” 
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2.§. 

 

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. október 4-től kezdődően 

alkalmazni kell. 

 

_____________________ 

 

 

12.  Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

a.) Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

megválasztása 
 

 

Kispál István: Előzetes egyeztetés alapján javaslatot tesz a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság elnökére: Benedek János személyében.  

Tagjaira: Dr. Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva képviselők, Maczkó Tibor és 

Szerencsés Tibor nem képviselők személyében.               

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Kispál István: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bizottság tagjainak megválasztásához 

az érintett képviselők személyes érintettsége miatt egyenként szavazza meg a testület a 

képviselő szavazásból történő kizárását, majd azt követően a bizottsági taggá történő 

megválasztását.  

                                                                                                                                      

 

214/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

megválasztása során Benedek János képviselőt 

személyes érintettség miatt a szavazásból kizárja. 

 

 

----------- 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

215/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Benedek János Pénzügyi, Településfejlesztési és Település- 

üzemeltetési Bizottság elnökének történő megválasztásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 

1990. évi LXV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság elnökének Benedek János képviselőt választja 

meg. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

216/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Dr. Muskó Zsolt képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

megválasztása során Dr. Muskó Zsolt képviselőt 

személyes érintettség miatt a szavazásból kizárja. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

217/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Dr. Muskó Zsolt Pénzügyi, Településfejlesztési és Település- 

üzemeltetési Bizottság tagjának történő megválasztásáról 
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 

1990. évi LXV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság tagjának Dr. Muskó Zsolt képviselőt választja 

meg. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

218/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

megválasztása során Urlauberné Horváth Éva képviselőt 

személyes érintettség miatt a szavazásból kizárja. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

219/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva Pénzügyi, Településfejlesztési és  

Településüzemeltetési Bizottság tagjának történő megválasztásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 

1990. évi LXV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság tagjának Urlauberné Horváth Éva képviselőt 

választja meg. 
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----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

220/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési  

Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztásáról 

 

                                                             

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

24. §. (1) bekezdése alapján a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

nem képviselő tagjainak 

o Maczkó Tibor (Kisszállás, Hámán K. u. 13.)-t és 

o Szerencsés Tibor (Kisszállás, Zöldfa u. 1/A.)-t 

 választja meg. 

 

 

b.) Humánpolitikai Bizottság tagjainak megválasztása 
  

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Előzetes egyeztetés alapján javaslatot tesz a Humánpolitikai Bizottság 

elnökére: Urlauberné Horváth Éva személyében.  

Tagjaira: Baumgartner József és Bunduláné Balázs Mária képviselők, és Erdélyiné Zsoldos 

Ildikó és Fodor Zoltánné nem képviselők személyében. 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Kispál István: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bizottság tagjainak megválasztásához 

az érintett képviselők személyes érintettsége miatt egyenként szavazza meg a testület a 

képviselő szavazásból történő kizárását, majd azt követően a bizottsági taggá történő 

megválasztását.  

                                                                                                                                      

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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221/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

Humánpolitikai Bizottság megválasztása során 

Urlauberné Horváth Éva képviselőt személyes érintettség 

miatt a szavazásból kizárja. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

222/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva Humánpolitikai  

Bizottság elnökének történő megválasztásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 

1990. évi LXV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a 

Humánpolitikai Bizottság elnökének Urlauberné Horváth 

Éva képviselőt választja meg. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

223/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Baumgartner József képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

Humánpolitikai Bizottság megválasztása során 

Baumgartner József képviselőt személyes érintettség 

miatt a szavazásból kizárja. 
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----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

224/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Baumgartner József Humánpolitikai Bizottság  

tagjának történő megválasztásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 

1990. évi LXV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a 

Humánpolitikai Bizottság tagjának Baumgartner József 

képviselőt választja meg. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

225/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Bunduláné Balázs Mária képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

Humánpolitikai Bizottság megválasztása során 

Bunduláné Balázs Mária képviselőt személyes érintettség 

miatt a szavazásból kizárja. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

226/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Bunduláné Balázs Mária Humánpolitikai  

Bizottság tagjának történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 
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1990. évi LXV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a 

Humánpolitikai Bizottság tagjának Bunduláné Balázs 

Mária képviselőt választja meg. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

227/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Humánpolitikai Bizottság nem képviselő  

tagjainak megválasztásáról 

                                                             

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

24. §. (1) bekezdése alapján a Humánpolitikai Bizottság 

nem képviselő tagjainak 

o Erdélyiné Zsoldos Ildikó (Kisszállás, Arany J. u. 3.)-

t és 

o Fodor Zoltánné (Kisszállás, Kodály u. 14.)-t 

 választja meg. 

 

_____________________ 

 

 

13.   Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Gratulál a megválasztott bizottsági tagoknak. Felkéri a nem képviselő 

bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt. 

 

„Én……….esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, 

az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot 

megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 

tudásom szerint, minden igyekezetemmel Kisszállás javát szolgálom.” 

Az eskü tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.” 

 

A nem képviselő bizottsági tagok a polgármester előmondása után az esküt letették. 

 

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

 

A nem képviselő bizottsági tagok az eskütételről esküokmányt írtak alá, mely a 

jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

_____________________ 
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14. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat teljes 

felülvizsgálatára 

 
 Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a választást követően 6 hónapon belül felül kell vizsgálni. Javasolja, hogy a 

felülvizsgálattal a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságot bízza meg. 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

228/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Szervezeti és Működési Szabályzat  

felülvizsgálatára megbízás adása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. §. (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti 

és Működési Szabályzat teljes körű felülvizsgálatával az 

Ügyrendi Bizottságot bízza meg. 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy minden megválasztott képviselőnek 

az eskütételtől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tennie. A nyomtatványokat 

az Ügyrendi Bizottság elnöke a testületi ülés végén átvételi elismervénnyel fogja átadni. 

Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a soron következő testületi 

ülésen tesz javaslatot a képviselők tiszteletdíjára. 

 

_____________________ 

 

 

15. Állásfoglalás kérése az iskola tetőcsere felújítás során jelentkező plusz 

kiadások fedezetéről 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Tájékoztatja a testületet, hogy az iskola tetőcsere felújításra benyújtott 

pályázatnál az önkormányzat a költségeket úgy kalkulálta, hogy a tetőcsere alkalmával az 

épület emeleti mennyezetének megrongálódásával is számolt, hiszen a tetőcsere lebontásával 

a mennyezet is károsodni fog, így 200 m
2
 felületre gipszkarton cserét tervezett be. A 
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pályázatban szintén költségként került betervezésre az emeleti szárny mennyezetének és a 

felső szint folyosójának teljes festése is. 

Sajnos az iskola épületének igen rossz az állaga, mely részben az előző években a tető 

folyamatos beázásából adódott, így az emeleti tantermek mennyezete annyira megrongálódott, 

hogy azok szinte már életveszélyesek. Az előzetes számítások alapján betervezett 200 m
2
 

mellett további 160 m
2
 felület gipszkartonozása vált szükségessé, mivel a kémia, történelem 

tanterem, valamint az igazgatói iroda mennyezete bármely pillanatban leszakadhat.  

Tekintettel arra, hogy a mennyezet cserét mindenképpen el kell végezni, ezért javasolja, hogy 

még a kivitelező által elvégzendő festést megelőzően kerüljön felújításra az említett termek 

mennyezete.  

A kémia, történelem és igazgatói iroda mennyezete 160 m
2
 területű, amelynek anyag és 

munkadíj költsége együttesen 700.000 Ft + Áfa összegű az előzetes számítások alapján. 

Ennek fedezetére kellene mielőbb forrást találni, mivel az iskola tetőcsere beruházás a 

végéhez közeledik, és október 15-étől már meg is kezdődnek a műszaki átadások, ezért a 

testületnek azonnal döntést kell hoznia, hogy a beruházás befejezése és a festési munkálatok 

elkezdése előtt vállalja-e a plusz kiadás fedezetének előteremtését. Tisztában van azzal, hogy 

az önkormányzat így is minden fillér kiadását szigorúan átgondolja, de annak sem látja az 

értelmét, hogy a balesetveszélyes mennyezetrész kerüljön lefestésre, hiszen az bármeny 

pillanatban leszakadhat. Indokolt a festés előtti szükséges felújítások elvégzése. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vállalja fel az iskola tetőcsere folyamán felmerülő 

plusz felújítás költségét, melynek fedezetére lát megoldást. A felújítást végző kivitelező az 

anyagok helyszínre szállítása közben akaratlanul megrongálta az iskola udvarban lévő 

térburkolatot, melynek helyre állítását fel is vállalta. Az önkormányzatnak okozott kár értéke 

350.000 Ft. A kivitelező vállalta, hogy vagy készpénzben megfizeti a kár értékét, vagy a 

megrongálódott térburkolatot helyreállítja.  

Elmondja, hogy a polgármesteri illetményének és költségátalányának, valamint az 

alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalányának október 4-étől történő csökkentésével az 

önkormányzat költségvetésében betervezettekhez képest megtakarítás keletkezik, amely a 

most jelentkező plusz kiadások egyik részének fedezetére megoldást jelenthetne. A másik rész 

fedezetére pedig, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak más beruházásokból maradt meg 

térburkolat eleme, valamint a hiányzó rész cseréjét olcsóbb eljárással, de szintén szép és 

tetszetős kivitelezéssel saját költségből biztosítani tudná az önkormányzat, ezért javasolja, 

hogy a kivitelező a rongálódás kárértékének megfelelően végezze el a gipszkartonozást.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

229/2010.(X.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Iskola tetőcsere felújítás beruházása során  

jelentkező előre nem tervezett kiadások fedezetéről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az iskola tetőcsere beruházás folyamán 
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jelentkező 160 m
2
 mennyezet felújítás előre nem 

tervezett kiadását a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

 

_____________________ 

 

 

16. Tájékoztatás az iskola világításkorszerűsítésének megvalósíthatóságáról 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, már több soron szóba került, hogy az iskola 

kivételével az összes önkormányzati intézményben megtörtént a világításkorszerűsítés. Az 

iskola esetében azért maradt el, mert 2004-évben az önkormányzatnak ugyan nyertes 

pályázata volt, de pályázati forrás hiányában sajnos az iskola felújítására mégsem kerülhetett 

sor.   

Az önkormányzat már évek óta olyan pályázati lehetőségek igénybevételét keresi, amelyek az 

iskola épület fűtés-világítás korszerűsítésére, azaz az energia költségek csökkentésére irányul. 

Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázatot tudjon benyújtani, szükséges, hogy a felújítandó 

épület érvényes energetikai – audit tanúsítvánnyal rendelkezzen, melyet az önkormányzat 

Török András kiskunhalasi székhelyű vállalkozóval el is készíttetett.  

Elmondja, tekintettel arra, hogy az iskola tető felújítás során a lámpatestek leszerelésre 

kerültek, ezért most kellene az önkormányzatnak átgondolnia, hogy a felújítást követően a 

régi és költséges lámpákat, vagy egy új, korszerű és energiatakarékos lámpatestek beszerzését 

felvállalja-e. Meglátása szerint mindenképpen új lámpatestek felszerelését kellene az 

önkormányzatnak biztosítania, hasonlóan az önkormányzati intézményekben már megvalósult 

tartós lízinges megoldás igénybevételével. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a következő 

ülésére hívja és hallgassa meg Sebők & Sebők Zrt. ügyvezetőjét, aki az iskolában már 

elvégzett egy előzetes mérést, melyet követően tájékoztatást tud adni, hogy az 

önkormányzatnak milyen költségébe kerülne az új energiatakarékos lámpatestek beszerzése, 

és az hosszú távon milyen megtakarítást eredményezhet. Ennek ismeretében a testület 

könnyebben tudna döntést hozni. 

 

---------- 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette és egyetért azzal, hogy a következő ülésre 

Sebők & Sebők Zrt. ügyvezetője meghívásra kerüljön. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17.30 órakor berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

    Kispál István              Ceglédi Zoltánné dr.  

    polgármester       címzetes főjegyző 


