JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 24-i
soros 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
Erdélyiné Zsoldos Ildikó, Horváth Istvánné,
Papdi Józsefné és Varga Nándorné intézményvezetők,
Kiss Tibor önkormányzati kft ügyvezető,
Nagyné Szabó Erzsébet gazdálkodási vezető főtanácsos,
Botos Gábor és Uhrin Zsolt Sebők és Sebők Zrt képviselői,
Dr. Endrész Ákos fogorvos,
Kiss Sándorné Kegyelet Kft ügyvezetője.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
mind a 7 jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg azzal a
módosítással, hogy 16.) napirendként kerüljön felvételre Fogorvosi pályázat elbírálása című
napirendi pont.

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

JAVASLAT

1.) Előterjesztés az általános iskola világítás rekonstrukciójának felméréséről
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének III. negyedéves
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Javaslat a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepciójára
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális
felülvizsgálatáról és céljainak megállapításáról

adója

2011.

évi

mértékének

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
5.) Előterjesztés az építményadó adónem bevezetéséről és az erről szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
6.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi temető fenntartásáról,
üzemeltetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tisztelet díjáról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratának módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
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10.)
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

szociális

ellátások

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
11.)
Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
12.)
Előterjesztés a közművelődési feladatellátás szakfelügyeleti célvizsgálatáról
készült jelentésről és a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
13.)
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiség bérletre beérkezett kérelmek
elbírálásáról
a. Önvédelmi Egyesület garázsbérleti kérelme
b. Molnár József (Budapest, Ipar u. 2/a) sportpálya öltöző bérleti kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
14.)
Javaslat a lakossági közmeghallgatás időpontjának és napirendjeinek
meghatározására
Előadó: Kispál István polgármester
15.)
Sallai István Általános Iskola kérelme az Arany János tehetséggondozó
Programban való részvétel támogatására
Előadó: Kispál István polgármester
16.)

Fogorvosi pályázat elbírálása
Előadó: Kispál István polgármester

17.)

Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

18.)

Képviselői kérdések, interpellációk

____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Előterjesztés az általános iskola világítás rekonstrukciójának felméréséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tisztelettel köszönti a Sebők és Sebők Zrt. képviseletében megjelent Botos
Gábor és Uhrin Zsolt urakat, és felkéri őket, hogy tájékoztassák a Képviselő-testületet az
általuk kidolgozott világítás korszerűsítés konstrukciójáról.
Botos Gábor: Tisztelt Képviselő-testület! Önök előtt is ismeretes, hogy az Oktatási
Minisztérium a 190/2005.(IX. 17.) Kormányrendeletében meghirdette a Szemünk Fénye –
világítási és fűtéskorszerűsítési – Programot, melynek megvalósítására központosított
közbeszerzési eljárást bonyolított le. A minisztérium a nyertes szállítóval keretszerződést
kötött a közoktatási intézmény fenntartók szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási, és sport
létesítményei világítási rendszereinek korszerűsítésére. A nyertes konzorciumot a
fenntartókkal létrejövő jogviszonyban mint Bérbeadót a „CAMINUS” Zrt. képviseli.
A testület előtt nem ismeretlen a program és a cég sem, mivel már 2004-ben az önkormányzat
az intézményeinek többségénél elvégezte a világításkorszerűsítést.
A Sebők és Sebők Zrt. képviseletében első alkalommal – mely szeptember 30-áig volt
érvényes – ingyenesen felmérésre került az általános iskola és diákotthon, valamint az idősek
otthona világítás- és fűtés korszerűsítésének lehetősége, majd azt áttanulmányozva és
egyeztetve az önkormányzat első sorban csak az iskola épületre vonatkozó
világításkorszerűsítés megvalósításának lehetőségéről kért tájékoztatót. Az új ajánlat
elkészült, és az általános iskola épületére vonatkozóan megállapítható, hogy a világítási
rendszer korszerűsítését követően az önkormányzat 37 %-os energia megtakarítással
számolhat, amennyiben a beruházás megvalósulása során a legkorszerűbb megoldásokat és új
lámpatestek felszerelését kivitelezi.
Az ajánlatban részletesen kidolgozva szerepel a megkötendő szerződésnek a közbeszerzési
törvényhez való viszonya, a korszerűsítés megvalósításának pénzügyi jellemzői, és a
szerződéses kapcsolat biztosítéki rendszere, a megkötendő bérleti szerződés tervezet, továbbá
bemutatásra kerültek a korszerű világítástechnikai eszközök.
Az intézmények világítási rendszerének korszerűsítésére, energiaköltségeinek csökkentésére a
„CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) – továbbiakban Bérbeadó, tudná
megvalósítani a beruházást. E mellett igen fontos azt is megemlíteni, hogy jelen program
során végrehajtandó beruházásra a Nemzeti Fejlesztési Terv II. 2007-2013 Környezeti és
Energia Operatív Program (KEOP) 2009-5.2.0/A a hatékony energia felhasználás prioritási
tengelyhez kötődő pályázat alapján igénybe vehető, vissza nem térítendő kiegészítő forrást
tud biztosítani sikeres pályázat esetén. A pályázati felhívás értelmében a támogatási intenzitás
mértéke világításkorszerűsítés esetén 20%, mivel jelen esetben egy hivatalosan is megtérülő
beruházásról van szó.
Cégünk 3 kormányváltás alatt változatlanul működött és az eltelt időszak alatt több, mint 600
település önkormányzatánál végezték el az energia megtakarítást eredményező beruházásokat.
A program éppen ezért úgy lett kidolgozva, hogy az önkormányzatok is élni tudjanak a
lehetőséggel. A beruházás akár 15 éves futamidővel egy bérleti konstrukcióval – bérleti
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szerződéssel kerülne megvalósításra, így az önkormányzatnak ez nem jelentene hitelt, a
dologi kiadásai között tudja elszámolni.
A világítás korszerűsítés az iskola régi épülete esetében 5,083 millió Ft-ból, az új épületnél
2,09 millió Ft-ból, míg a diákotthon épülete 658 eFt-ból, összességében 7.831.729 Ft-ból
megvalósítható lenne.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az ajánlat részletesen és több soron is
áttanulmányozásra került, melyet ugyan nagyon jó konstrukciónak talál, de mégis aggályai
vannak annak megvalósíthatósága miatt.
Tájékoztatja a Sebők és Sebők Zrt képviseletében jelenlévőket, hogy az önkormányzat
nagyon nehéz pénzügyi helyzetben van, több soron el van kötelezve a számlavezető
pénzintézetének az OTP Bank Nyrt-nek. Jelenleg 40 millió Ft folyószámlahitele, 15 millió Ft
tényleges működési hitele, 18 millió Ft fejlesztési hitele van, és ehhez jön még a 2010. évben
elvégzett beruházások megelőlegezési és fejlesztési hitele, ami 70 millió Ft. Az önkormányzat
most nyújtotta be a 1,2 milliárd Ft-os nagyságrendű szennyvízhálózat kiépítésére a pályázatát,
melyhez 114 millió Ft erejéig készfizető kezességet vállalt fel a Kisszállási Víziközmű
Társulat részére.
A cég tájékoztatása szerint az önkormányzatnak a bérleti szerződéssel létrejövő beruházása
nem fog hitelként jelentkezni, mindazonáltal elmondja, hogy bár nem hitelnek hívják, de ez is
ugyan olyan feltételekhez kötött, mint a hitel, azért az önkormányzatnak azt hitelként kell
kezelnie. Az ajánlat záró rendelkezésében szerepel, hogy az önkormányzatnak milyen
kondíciókkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelhessen. Az
államháztartásról és a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzat
saját éves bevételének hány %-a terhelhető adóssággal. Mint az előbbiekben ismertette, az
önkormányzatnak már számos hitele van, így ahhoz, hogy e szerződés érvénybe léphessen, az
OTP Bank Nyrt-nek is hozzá kell járulnia. Ebből következik, hogy az önkormányzat a
fennálló nagy mértékű hitelállománya miatt nem is tudja, egyáltalán kérheti-e a pénzintézet
hozzájárulását. Ilyen kondíciókkal fordulhat-e az önkormányzat az OTP Bank Nyrt felé.
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat nagyon szeretné, ha az iskola épületében a
többi önkormányzati intézményhez hasonlóan végre lehetne hajtani legalább a világítás
korszerűsítést, de amit a Címzetes Főjegyző Asszony is jelezte, nem valószínű, hogy a
pénzintézet hozzájárulását adja ehhez. A testületi ülést megelőzően az illetékes bizottság is
hosszasan taglalta és vette sorba azokat a szempontokat, amelyek befolyásolják e beruházás
megvalósítását, és hasonló elhatározásra jutott, mint amit az előzőekben felvázoltunk.
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzat jelenlegi helyzetének ismeretében az általános iskola világítás korszerűsítését
felvállalja.
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Botos Gábor: Megköszöni, hogy az önkormányzat nyíltan és korrekten felvázolta pénzügyi
nehézségeit. Nem látja annak értelmét, hogy a testület a korszerűsítés mellett határozzon,
majd a megkötött szerződés teljesítés hiányában meghiúsuljon. Maga ellen beszél, de megérti,
hogy a Képviselő-testület a jelen gazdasági évben a már fennálló nagy mértékű hitele miatt
nem kívánja felvállalni a beruházás megvalósítását. Javasolja, hogy 2011. tavaszán térjenek
vissza e program megvalósíthatóságának lehetőségére, és talán az önkormányzatnak a 2011-es
költségvetési tervének ismeretében lesz rá lehetősége és a beruházás mégiscsak
megvalósulhasson.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
234/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Általános iskola világítás korszerűsítéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a mellékletben foglalt Szemünk Fénye –
világítási és fűtéskorszerűsítési – Program keretében a
CAMINUS
Zrt.
általi
ajánlat
alapján
az
önkormányzatnak a jelen pénzügyi helyzetében nem áll
módjában az általános iskola világítás korszerűsítését
végrehajtania.
___________________________

2. Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének III.
negyedéves teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató a már megszokott precízséggel és érthetően került
összeállításra. A bevételek és kiadások esetében a teljesítés az időarányosnak megfelelő. Az
önkormányzat pénzügyi helyzetében sajnos a továbbiakban is fenn áll az a probléma, hogy
hatalmas összegű a hitelállomány és ez nagy erőfeszítést jelent a vezetőknek,
intézményvezetőknek a költségvetési tervben elfogadottak betartása érdekében.
Az önkormányzat mindhárom bizottsága megtárgyalta a teljesítésről szóló tájékoztatót,
valamint a következő napirendi pontban szereplő költségvetési koncepció tervezetet is.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és az Ügyrendi Bizottság az ülésén megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a mellékletben foglaltak alapján fogadja el az önkormányzat
2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékoztatót,
melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
235/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2010.
évi
költségvetésének
háromnegyed-éves
teljesítését
382.285 e Ft bevétellel és
356.127 e Ft kiadással
elfogadja.

___________________________

3. Javaslat
a
Községi
tervkoncepciójára

Önkormányzat

2011.

évi

költségvetési

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, mint már az előzőekben utalt rá, minden bizottság
résztelesen megtárgyalta a napirendet, mégis egy pár szóban a legfontosabb elemeket ki
kívánja emelni.
A legszomorúbb, hogy a kormány által előzetesen megjelent 2011. évi költségvetési
törvénytervezet abszolút nem kedvezőbb az önkormányzatok számára, mint az elmúlt

8
években volt. Az önkormányzatok által ellátandó feladatokra a normatív finanszírozás
nemhogy növekedett, vagy szinten tartott lenne, hanem sajnos több területen annak
csökkenésével kell számolni.
Első és talán legfontosabb feladat, hogy a közoktatás terén kell körültekintően eljárni.
Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a jelenlegi formában, azaz az önkormányzat által
kerül-e fenntartásra az iskola, vagy kistérségi intézmény társulás létrehozásával, illetve
egyházi fenntartású iskolaként működjön tovább. Az ingyenes étkezés miatti kiegészítő
támogatás az 5-7 évfolyamokra a következő évtől nem jár, mely 620.000 Ft bevétel
csökkentést eredményez.
A szociális ellátás területén sem kedvezőbb a helyzet. Megemlíti, hogy az elmúlt két évben
folyamatosan csökkentették a normatív támogatás összegét, de már az is jó hír, hogy bár
2011. évben nem növelik, de nem is csökkentik azt. A bentlakásos intézményre vonatkozóan
a továbbiakban minél előbb állást kell foglalnia a testületnek abban, hogy a jelenlegi keretek
között tartja-e fent az idősek otthonát, vagy átadja a megyei önkormányzatnak, hogy az tartsa
fent. Erre az önkormányzati törvény alapján az újonnan alakult képviselő-testületnek egyszer,
a megalakulását követő 6 hónapon belül kell határoznia, de akkor sem biztos, hogy a megyei
önkormányzat felvállalja-e a bentlakásos otthon fenntartását.
Egyéb támogatások terén a gépjárműadó továbbra is 100 %-ban az önkormányzati
tulajdonban marad. Megjegyzi termőföld bérbeadásból származó bevétel szintén a településen
marad, de az annyira elenyésző, hogy talán még a 100.000 Ft-os sem éri el. Mindez annak
köszönhető, hogy a kormány hatályba léptette azt a jogszabályt, hogy amennyiben valakinek
tartós földhasználata van, az mentesül az adó alól. Az SZJA adó az előzetes számítások
alapján szintén kevesebb bevételt fog jelenteni, mint a mostani évben. Szintén kedvezőtlen hír
számunkra, hogy a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási igény jogcímet
jövő évtől megszüntetik. Az ÖNHIKI támogatási igényt pedig annyira megszigorították, hogy
szinte lehetetlen lesz a kritériumoknak megfelelni és igényt benyújtani rá.
Ahhoz, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetében valamilyen pozitív változás következzen
be, sajnos több soron és igen nehéz, kellemetlen döntéseket kell meghoznia a testületnek. A
bevételek növelése érdekében a kommunális adó mértékét növelni kell, egy új adónem
bevezetése is indokolt, ugyanakkor mindennemű bérleti és térítési díj emelésére is szükség
van. A továbbiakban is vizsgálni kell azon önkormányzati tulajdonú, főként külterületi
ingatlanok értékesítését, amelyek magántulajdon közé van beékelődve.
A bevételek növelése mellett ugyancsak fontos, hogy a kiadásokat minél jobban
lecsökkentsük. A szeptemberi ülésen elfogadott takarékossági intézkedési tervben
megfogalmazottak további elodázására sajnos nincs lehetőség, ezért a fentieken túl a jövő évi
tervezésénél kiemelten figyelembe kell venni, hogy a személyi kiadások lehetőleg 10 %-kal, a
dologi kiadások 5 %-kal csökkenjenek. Felül kell vizsgálni, hogy a jövőben az önkormányzat
a kötelező önkormányzati feladatainak ellátása mellett milyen önként vállalt feladatokat tud
felvállalni.
A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő kft teljes gazdasági átvilágítását kell elvégezni,
hiszen mindenki előtt ismertes, hogy a kft nem a várt eredményeket hozta. Szóba kerülhet az
is, hogy a kft felszámolásra kerül és az általa végzett feladat ellátás és személyi állomány
ismételten visszakerül az önkormányzathoz.
Az önkormányzat pénzbeli szociális és gyermekvédelmi juttatásait, mint a Bursa Hungarica
ösztöndíj támogatását, vagy az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők
támogatását fel kell függeszteni.
Ugyancsak fel kell függeszteni a jövő évi költségvetési terv elfogadásáig új pályázatok
benyújtását, továbbá felül kell vizsgálni, hogy a nyertes IKSZT pályázat megvalósításra
kerüljön-e. Igaz, hogy nyertes pályázatról van szó és nagyon is el kellene végezni a felújítást,
mindazonáltal az önkormányzat a művelődési ház fenntartásával önként vállalt feladatot lát el,
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ami miatt sok helyen, főként ÖNHIKI támogatásnál hátrányban részesül. Amennyiben az
önkormányzat a pályázati támogatással megvalósítja a beruházást, akkor kötelezettséget vállal
arra, hogy a következő 5 évben az intézményt működteti. Joggal felvetődik a kérdés, hogy a
jövőre nézve az 5 év felvállalása biztosítva lesz-e, hiszen az iskola megtartására sokkal
nagyobb szükség van.
Sajnos az önkormányzat elérkezett arra a pontra, hogy a helyi civil szervezetek részére az
eddigi évekhez képest 2011. évben már nem tud biztosítani működésükhöz pénzbeli
támogatást. Szomorú, de szükséges lépés. A civil szervezetek támogatásának megvonásához
hasonlóan az önkormányzat eddigiekben fizetett FEBÖSZ, TÖOSZ, Tanyagondnoki Szolgálat
tagdíjainak befizetését is felül kell vizsgálnia és várhatóan a támogatás elmaradásával kell ott
is számolni.
A testület, az önkormányzati vezetők, intézményvezetők évek óta látják, hogy az
önkormányzatok egyre nagyobb mértékben eladósodnak, és ez nem a felelőtlen költekezés,
hanem a nagyfokú feladatellátás és az állam részéről az ahhoz szükséges forrás megvonásából
adódik. Önkormányzatunknál a takarékos szemlélet, a költségkímélő feladatmegvalósítás
mindig is szem előtt volt tartva, és ebben minden vezető és a testület összefogással,
megértéssel hozta döntéseit. Felesleges pazarlás nálunk sosem volt, az utóbbi időben pedig
csak arra törekedett az önkormányzat, hogy a lakosság, a helyben élők mindennapi életéhez
kapcsolódó feladatokat maradéktalanul teljesíteni tudja. Mindazonáltal a sok nyertes
pályázatnak köszönhetően mind az önkormányzat vagyona, mind a település gazdagodott.
A 2011. évi költségvetés összeállítása talán még nehezebb lesz, mint az előző években, pedig
azt mondtuk, ennél rosszabb már nem lehet. Az előzetes adatok alapján az önkormányzat
működőképességének megőrzésére kell törekednünk.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és az Ügyrendi Bizottság az ülésén részletesen és mélyrehatóan feltárta az
önkormányzat lehetőségeit, és ahogy a Polgármester Úr is felvázolta, a testület ismételten egy
nehéz gazdasági év elé néz. Igen szomorú, hogy a mi önkormányzatunk is csak úgy tudja
bevételeit növelni, hogy a lakosságot sújtja. Elszomorító, hogy minden évben emelkednek a
terhek, nő az adó mértéke már nemcsak állami, hanem helyi szinten is. A bizottság, testület is
látja, hogy a lakosság is egyre szegényebb és egyre nagyobb a munkanélküliség.
Mindazonáltal az önkormányzat nincs olyan helyzetbe, hogy a megszorításokat mellőzhesse,
ezért a megtárgyalást követően az önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepcióját
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta az
önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepcióját. Megjegyzi, hogy a bizottság szintén
nehéz szívvel, de elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a tervkoncepciót. Sajnos egyre
kilátástalanabb mind az önkormányzat, mind a lakosság jövője, mindenki azon aggódik, hogy
mi lesz holnap. A szociális területen egyre többen fordulnak segítségéért az
önkormányzathoz, és bár jogos a kérelem, az önkormányzat eljutott arra a szintre, hogy nem
tud támogatni, mert nincs miből. A jövőre nézve a legnagyobb tét az önkormányzat és
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intézményeinek működőképességének fenntartása. Hiszen mi lenne a településünkkel, ha
megszűnne az óvoda vagy iskola? Belegondolni is fájdalmas, hiszen éppen azért dolgozunk
keményen évek óta, hogy a lakosságnak biztonságot és lehetőséget teremtsünk. Bízok abba,
hogy ebből a nehéz helyzetből az önkormányzat igenis kilábal, de sajnos ennek érdekében
igen nehéz és fájdalmas döntéseket kell meghoznia a testületnek.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
236/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás község Önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepciójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.
§-a és az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján
elfogadja az önkormányzat 2011. évi költségvetési
tervkoncepcióját.
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés
megalapozott, biztonságos tervezése érdekében az
alábbiakat határozza meg:
2010. december 31-ig meghozandó intézkedések:
1.) Felül kell vizsgálni az önkormányzat kötelező és
önként vállalt feladatait, - és a 2011. évi normatív
állami támogatások jogcímei és mértékeinek
figyelembe vételével - meg kell vizsgálni az önként
vállalt feladatok elhagyásának szakmai és pénzügyi
kihatásait.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők,
kistérségi szociális tagintézményvezetők
2.) A kötelezően ellátandó feladatok esetében felül kell
vizsgálni az intézmények személyi állományát
különös tekintettel arra, hogy elérhető-e a 10 %-os
létszámcsökkentés. A létszámcsökkentés elsősorban
azokra a dolgozókra terjedhet ki, aki esetlegesen
igénybe veheti a 40 éves munkaviszonyon utáni
nyugdíjazást.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: jegyző, intézményvezetők,
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kistérségi szociális tagintézményvezetők
3.) Az intézkedési terv már tartalmazza, hogy 2011.
január 1-től sem a köztisztviselők, sem pedig a
közalkalmazottak esetében a kötelezően adandó
pótlékon felül egyéb juttatást nem lehet tervezni.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: jegyző, intézményvezetők,
kistérségi szociális tagintézményvezetők
4.) Ugyanígy meg kell vizsgálni, a dologi kiadások 5 %os csökkentésének lehetőségét.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: jegyző, intézményvezetők,
kistérségi szociális tagintézményvezetők
5.) El kell végezni az Önkormányzati Kft. teljes
gazdaságossági átvilágítását.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző, kft. ügyvezető
6.) Az
önkormányzati
ingatlanvagyon
újbóli
áttekintésével javaslatot kell kidolgozni a
külterületen lévő – más földtulajdonába beékelődő –
önkormányzati tulajdonban lévő tanyahelyek
értékesítésére.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző
7.) 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:
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: jegyző
8.) 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, piaci helypénz 50 %-os
mértékű emelésével, lakbérek 50 %-os mértékű
emelésével, helyiségbérleti díjak 50 %-os mértékű
emelésével).
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző
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9.) 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
10.) 2011. évtől az önkormányzat megszünteti a civil
szervezeteknek nyújtott támogatásokat, a más
szervezeteknek, intézményeknek nyújtott, nem
kötelező feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

237/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

IKSZT nyertes pályázat megvalósításának felülvizsgálatáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat
jelenlegi
pénzügyi
helyzetének
figyelembe vételével az „Integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítása Kisszálláson” című nyertes
pályázat megvalósíthatóságának felülvizsgálatát rendeli
el.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester
___________________________

4. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adója 2011. évi mértékének
felülvizsgálatáról és céljainak megállapításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, hogy a testület által elfogadott takarékossági
intézkedési tervben, valamint a költségvetési koncepció tervben is benne szerepelt, hogy a
kommunális adó mértékét felül kell vizsgálni. A testület az elmúlt évben nem emelte az adó
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mértékét, de az önkormányzat jelen pénzügyi helyzete miatt ezt már nem tudja elkerülni. Az
adó felhasználásának céljára javasolja, hogy a testület a fejlesztési hitelének 2011. évi
törlesztő részletére, a fennmaradó összegből pedig összevontan egyéb kommunális
feladatokra javasolja meghatározni. Az adó mértékére az illetékes bizottság szokott javaslatot
tenni.
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
magánszemélyek kommunális adójának mértékét a 2011. évre vonatkozóan az
előterjesztésben szereplő 4.) számú változat alapján belterületi beépített ingatlan esetében
10.000 Ft, belterületi beépítetlen ingatlan esetében 7.000 Ft, a külterületi tanyás ingatlanok
esetében pedig 8.000 Ft összegben javasolja megállapítani.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
9/2010.(XI.24.)
RENDELETE
a magánszemélyek kommunális adójáról – többszörösen módosított –
22/2003. (XII.18.) számú rendeletének módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló – többszörösen módosított – 22/2003. (XII.18.) számú rendeletét az alábbiak
szerint módosítja.
1.§.
A Rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:
„Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
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a) belterületi beépített ingatlan esetén
b) külterületi tanyás ingatlan esetén
c) belterületi beépítetlen ingatlan esetén

10.000 Ft/év
8.000 Ft/év
7.000 Ft/év ”

2. §.
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
___________________________

5. Előterjesztés az építményadó adónem bevezetéséről és az erről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, hogy az OTP Bank Nyrt az önkormányzat
takarékossági intézkedési tervével kapcsolatban megjegyezte, hogy az önkormányzat
illetékességi területén milyen adónemek bevezetését teheti meg annak érdekében, hogy
bevételeit növelje és működő képességét biztosítani tudja.
Ennek megfelelően az önkormányzat számba vette annak lehetőségét, hogy egy új adónemet,
az építmény adót bevezesse. A helyi adókról szóló törvény előírja, hogy melyek azok az
adónemek, amelyeket az önkormányzatok illetékességi területükön bevezethetnek. Figyelni
kell arra, hogy egyes adónemek együttes alkalmazását a törvény kizárja. Így jelen esetben,
tekintettel arra, hogy a településen a magánszemélyek kommunális adója érvényben van, ezért
az építményadó bevezetése csak a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a
továbbiakban: építményre terjedhet ki. A törvény meghatározza az adómentességet is, így a
településen lévő állattartási és növénytermesztési célra szolgáló épületek, tárolók után nem
kell adót fizetni.
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 vezesse be
a településen az építményadót, mint adónemet, a mértékét pedig az előterjesztésben foglalt
legkisebb összegben 500 Ft/m2 áron határozza meg.
Megjegyzi, hogy erre az adónemre is jellemző, hogy nem egységes a teherviselés. A törvény
általi mentességnek köszönhetően pont azok a mezőgazdasági gazdák mentesülnek az adó
megfizetése alól, akik egyébként is kedvezményekben részesülnek.

-----------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
10/2010.(XI.24.)
RENDELETE
az építményadóról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többszörösen
módosított 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. §. (1) bekezdésében, a 6. §-ában, valamint a 43. §.
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építményadóról az alábbi rendeletet alkotja.
Az adó alapja
1. §.
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Az adó mértéke
2

2. §.

Az adó mértéke 500 Ft/m /év.
Záró rendelkezések
3. §.
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
___________________________

6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi temető
fenntartásáról, üzemeltetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tisztelettel köszönti a napirend kapcsán meghívott Kegyelet Kft ügyvezetőjét
Kiss Sándornét.
Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat és a Kegyelet Kft között érvényben lévő
önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő köztemető üzemeltetésére vonatkozó
kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2010. november 30. napjával lejár. A temetőkről és
temetkezésről szóló törvény előírja, hogy az üzemeltetésre átadott köztemetőre minimum 5
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évre, de maximum 15 évre lehet közszolgáltatási szerződést kötni, és a törvény nem zárja ki a
jelenlegi üzemeltetővel történő újbóli szerződéskötést.
Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat temetőkről és a temetkezésről szóló
21/2000.(XI.01.) számú rendeletében az előterjesztésben ismertetett 6. §. (2)-(3)
bekezdésében szereplő pótdíj megfizetése ellenmondásos.
Fentiekben foglaltaknak megfelelően javasolja, hogy az önkormányzat kösse meg további 5
évre a Kegyelet Kft-vel a temető üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést,
valamint az önkormányzat rendeletet módosítsa.
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 Kegyelet
Kft-vel a temető üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés kerüljön megkötésre, az
önkormányzat rendelete pedig kerüljön módosításra.
Kiss Sándorné: Megköszöni a testület bizalmát és ígéri, hogy a Kegyelet Kft az
elkövetkezendő 5 évben is mindent megtesz annak érdekében, hogy az önkormányzat és a
lakosság egyaránt elégedett legyen a temető üzemeltetésével.
Urlauberné Horváth Éva: Megragadja az alkalmat és érdeklődik, hogy urnafal kiépítése
várható-e az elkövetkezendő időkben, mert egyre több esetben fogalmazódik meg a
településen az urnás temetés igénye.
Benedek János: Többszörös lakossági megkeresést követően kéri az üzemeltetőt, hogy a
temető gondnok ne csak a temetések és halottak napja alkalmával, hanem a temetőben
tartózkodása ideje alatt végig legyen nyitva a mosdó helység.
Kispál István: Elmondja, hogy a temető üzemeltetése kapcsán a sírásókra, kellékekre,
öltözékre nem, viszont a temető gondnok személye, magatartása miatt már több alaklommal
fordultak az önkormányzathoz panasszal. Kéri az üzemeltetőt, hogy ennek utánajárni
szíveskedjék.
Felveti továbbá annak a lehetőségét is, és itt hangsúlyozni kívánja, hogy ez nem a temető
gondnok személye ellen irányul, de el kell gondolkozni azon, hogy a jelenlegi
temetőgondnoki feladatokat ellátó személy nyugdíjas és nem volna-e célszerű helyette olyan
személyt alkalmazni, akinek nincs más megélhetési lehetősége. Sajnos a településen nagyon
sok a tartós munkanélküli aktív korú személy, akivel közfoglalkoztatással szintén megoldható
lenne a feladat ellátás. Ugyanez a megoldás vetődik fel a piaci helypénz szedő személy
esetében is.
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Kiss Sándorné: Az urnafallal kapcsolatban elmondja, hogy nem zárkóznak el annak
kiépítésétől, egyeztessenek, a tulajdonos mondja el milyen elképzelései vannak és a Kegyelet
Kft azt megvalósítja.
A temető mosdó helyiségének nyitva tartásával kapcsolatban elmondja, hogy a temetések
ideje alatt eddig is nyitva volt, de a most elhangzottak alapján az önkormányzat kérést
teljesíteni fogják.
A temető gondnoki feladatok közfoglalkoztatás keretében történő ellátásáról a Polgármester
Úr által javasoltak alapján nem zárkóznak el, ez szintén egyeztetés kérdése.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
238/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt önkormányzat
tulajdonában és fenntartásában lévő köztemető
üzemeltetésére 2010. december 1-től további 5 évre
kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt a „Kegyelet”
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (6400 Kiskunhalas,
Magyar u. 9/A.)-vel.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
szerződést írja alá.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
11/2010.(XI.24.)
RENDELETE
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
21/2000.(XI.01.) számú rendelet módosításáról
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Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 145/1999.
(X.1.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal
kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő
eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM. együttes rendeletben foglaltakra a
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló többszörösen módosított 21/2000.(XI.01.)
számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. §.
A rendelet 6. §. (2) – (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„
(2) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsó
temethető.
(3) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. „
2. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
___________________________

7. Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tisztelet díjáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Benedek János Ügyrendi Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Benedek János: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta
és az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetének ismeretében úgy határozott, hogy a
képviselői és bizottsági tagok tisztelet díjak a jelenleg hatályos tisztelet díjakhoz képest 50 %ban csökkent mértékben kerüljenek meghatározásra. Megjegyzi, hogy a képviselő-testület, a
polgármester és alpolgármester az októberi választásokat követően meghozták azt a döntést,
amellyel személyesen a saját maguk részéről segíteni tudják az önkormányzatot abban, hogy
kiadása kis mértékben ugyan, de lecsökkenje.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Véleménye szerint ez igen nemes elgondolás, hogy a Képviselő-testület
munkájáért egy szinte jelentéktelen díjazást határoz meg magának. A feladatát eddig is és
ezután is erejéhez mérten fogja végezni, melyért tisztelet jár.
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----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
12/2010.(XI.24.)
RENDELETE
az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
1/2008.(II.21.) számú rendelet módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 20. §. (2) bekezdése és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési képviselői és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 1/2008.(II.21.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„ (1) A képviselői tiszteletdíj összege: 10.000 Ft/hó/fő
(2) Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság elnökei tiszteletdíjának összege: 9.000
Ft/hó/fő.
(3) Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság tagjai tiszteletdíjának összege: 4.500
Ft/hó/fő.”
2. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. október 4. napjától kell
alkalmazni.
___________________________

8. Előterjesztés az
módosításáról

önkormányzati

intézmények

alapító

okiratának

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a 2010. év során több alkalommal is
módosításra került az önkormányzati intézmények alapító okirata és a mostani módosítás is
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indokolt a törzskönyvi nyilvántartása pontosítása és a szakfeladatok helyes megjelenítése
érdekében. Javasolja, hogy az intézmények alapító okirata az előterjesztésben foglaltak
alapján egységes szerkezetben kerüljenek elfogadásra, mellyel egyidejűleg az eddig hatályban
lévő alapító okiratok és azok módosításai kerüljenek hatályon kívül helyezésre.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
239/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Sallai István Általános Iskola és
Diákotthon alapító okiratáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Sallai István Általános Iskola és
Diákotthon alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv neve: Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és
Diákotthon
Rövid neve: Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
Intézmény típusa: Általános iskola
Székhelye: 6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.
Telephellyel rendelkezik: Sportcsarnok 6421 Kisszállás, Baba u. 10.
Tagintézménnyel nem rendelkezik.
Szakágazati számjele: 852010
OM azonosítója: 027911
Intézmény törzsszáma: 632955
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás
Alaptevékenysége ellátásaként biztosítja az általános iskolában az általános műveltséget
megalapozó alapfokú nevelést és oktatást.
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Alaptevékenysége ellátásaként biztosítja a diákotthon működését, az óvodás és általános
iskolás korú diákotthonba beíratott gyermekek ellátását.
Az általános iskolában folyó nevelés és oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének,
képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást,
pályaválasztást.
A választható tanórai foglalkozások a személyiség gazdagodását, a művelt emberré válást, a
továbbtanulást, pályaválasztást segítik.
Biztosítja az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az enyhe
fokban sérült értelmi fogyatékos tanulók integrált (gyógypedagógiai) nevelését, oktatását.
Szükség szerint lehetőséget teremt az esélyt teremtő nevelésnek és oktatásnak az oktatási
miniszter által kiadott oktatási program alkalmazásával, melyben a szociális helyzetükből és
fejlettségükből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából résztvevő tanulók a többi tanulóval
együtt azonos osztályban, osztálybontás esetén azonos csoportban vesznek részt a
foglalkozásokon (integrációs felkészítés).
Biztosítja az általános iskolában az iskolakönyvtár működését, a tanulók alapfokú oktatása
színvonalának emelését a könyvtári feladatok ellátásával.

Szakfeladatai:
559011
562913
562914
852000
852011
852012

852021
852022

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
- Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű
- Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű
- A viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása,
nevelése
- Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók részére (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8 évfolyam)
- Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű
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855911
855912
855921
855922
856011
856099
890111
890114
890115
931102
931204

- Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű
- A viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása,
nevelése
- Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók részére (5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok
Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása”

Működési köre: Kisszállás község közigazgatási területe, de az intézmény befogad más
településről beíratott tanulót is.
Vállalkozási tevékenységet nem végez.

Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, illetve az alapító
okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint az
alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás
kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység.
Irányító szerv neve, székhelye: Kisszállás község Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Irányító szerv vezetője: Polgármester
Felügyeleti szerv neve, székhelye: Kisszállás község Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Fenntartó: Kisszállás Község Önkormányzat 6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Gazdálkodási jogköre alapján: Önállóan működő
Képviseletre jogosult: Az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén az intézmény
szervezeti és működési szabályzatában megnevezett dolgozó.
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Az intézménybe maximálisan felvehető gyermekek száma 200 fő.
Évfolyamok száma: 8.
Alsó tagozat: 1-4 osztály
Felső tagozat: 5-8 osztály
A diákotthonba felvehető maximális gyermeklétszám: 20 fő.
Költségvetése, gazdálkodása: Éves költségvetése Kisszállás község Önkormányzat
Képviselő-testülete költségvetéséről szóló rendeletében szerepel.
Költségvetése felett kötelezettségvállalási, szakmai teljesítés igazolási joggal és felelősséggel
bír. Ha nem tesz eleget e kötelezettségének, akkor az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv kezdeményezésére a felügyeleti szerv az előirányzat feletti rendelkezési
jogosultságot visszavonhatja, illetve korlátozhatja.
Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói és munkáltatói jogkörrel rendelkezik.
Szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik.
Pénzügyi és gazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a
Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodás alapján látja el.
A Polgármesteri Hivatal és a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendje:
A Polgármesteri Hivatal feladatai:
- pénzügyi tervezés, beszámoló
- pénzkezelés, utalványozás, érvényesítés
- számvitel (főkönyvi és analitikus nyilvántartás)
- az intézmény építési beruházási és felújítási feladatainak bonyolítása
Sallai István Általános Iskola feladatai:
- az önkormányzat gazdasági programjának és éves költségvetésének tervezéséhez
adatszolgáltatás,
- költségvetési előirányzat módosítás kezdeményezése a felügyeleti szervnél
- szakmai beszámolás
- az intézmény számára meghatározott működési előirányzatok erejéig
kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás.
Az intézmény vezetője: A Képviselő-testület az intézmény vezetőjét közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint
annak végrehajtásáról szóló 138/1992. Korm. rendeletben foglaltak szerint bízza meg a
vezetői feladatok ellátásával.
Az intézményben alkalmazottakra vonatkozó munkajogi jogviszonyok: Közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény és Munka Törvénykönyve szerint.
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
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A vagyongazdálkodás szabályait a Kisszállás Község Önkormányzat 33/2000. (XII. 14.)
számú rendelete szabályozza.
Korlátozottan forgalomképes vagyon:
Kisszállás, Iskola u. 20-22.

Telephelye: Sportcsarnok

tul lap sz.

hrsz.

Terület m2

534

448

10.108 m2

513

425

3.593 m2

Kisszállás, Baba u. 10.
Hatálybalépés időpontja 2011. január 1.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 60/2009.(III.26.) ÖK számú határozatával elfogadott
és az azt módosító 107/2009.(VI.23.) ÖK, 128/2009.(VII.23.) ÖK, 66/2010.(IV.21.) ÖK és
165/2010.(IX.02.) ÖK számú határozatokat hatályon kívül helyezi.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
240/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Napraforgó Óvoda alapító okiratáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Napraforgó Óvoda alapító okiratát az
előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv neve: Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda
Rövid neve: Napraforgó Óvoda
Intézmény típusa: Óvoda
Székhelye: 6421 Kisszállás Felszabadulás u. 34.
Tagintézménnyel, telephellyel nem rendelkezik.
Szakágazati számjele: 851020
OM azonosítója: 027696
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Intézmény törzsszáma: 632911
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés
- iskolai életmódra alkalmassá tétel
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése,
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a

viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,
-

beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelése, fejlesztése,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelése, fejlesztése

Szakfeladatai:
562912
851000
851011
851012
856013
890111
890115

Óvodai intézményi étkeztetés
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fejlesztő felkészítés
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére

Működési köre: Kisszállás község közigazgatási területe, de az intézmény befogad más
településről beíratott gyermeket is.
Vállalkozási tevékenységet nem végez.
Irányító szerv neve, székhelye: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Irányító szerv vezetője: Polgármester
Felügyeleti szerv neve, székhelye: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Fenntartó: Kisszállás Község Önkormányzat 6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.

Gazdálkodási jogköre alapján: Önállóan működő
Képviseletre jogosult: Az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén az intézmény
szervezeti és működési szabályzatában megnevezett dolgozó.
Az intézménybe maximálisan felvehető gyermekek száma 75 fő
Csoportok száma: 3 (három)
Költségvetése, gazdálkodása: Éves költségvetése Kisszállás község Önkormányzat
Képviselő-testülete költségvetéséről szóló rendeletében szerepel.
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Költségvetése felett kötelezettségvállalási, szakmai teljesítés igazolási joggal és felelősséggel
bír. Ha nem tesz eleget e kötelezettségének, akkor az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv kezdeményezésére a felügyeleti szerv az előirányzat feletti rendelkezési
jogosultságot visszavonhatja, illetve korlátozhatja
Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói és munkáltatói jogkörrel rendelkezik.
Szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik.
Pénzügyi és gazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a
Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodás alapján látja el.
A Polgármesteri Hivatal és a Napraforgó Óvoda közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendje:
A Polgármesteri Hivatal feladatai:
- pénzügyi tervezés, beszámoló
- pénzkezelés, utalványozás, érvényesítés
- számvitel (főkönyvi és analitikus nyilvántartás)
- az intézmény építési beruházási és felújítási feladatainak bonyolítása
Napraforgó Óvoda feladatai:
- az önkormányzat gazdasági programjának és éves költségvetésének tervezéséhez
adatszolgáltatás
- szakmai beszámolás
- költségvetési előirányzat módosítás kezdeményezése a felügyeleti szervnél
- az intézmény számára meghatározott működési előirányzatok erejéig kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás
Az intézmény vezetője: A Képviselő-testület az intézmény vezetőjét a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. Tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint
annak végrehajtásáról szóló 138/1992. Korm. rendeletben foglaltak szerint bízza meg a
vezetői feladatok ellátásával.
Az intézményben alkalmazottakra vonatkozó munkajogi jogviszonyok: Közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény, Munka Törvénykönyve szerint.
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyongazdálkodás szabályait a Kisszállás Község Önkormányzat 33/2000. (XII. 14.)
számú rendelete szabályozza.
Korlátozottan forgalomképes tulajdon:

tul lap sz.

Kisszállás, Felszabadulás u. 34.

605

hrsz.
529

Terület m2
1.320

Hatálybalépés időpontja: 2011. január 1.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 61/2009.(III.26.) ÖK számú határozatával elfogadott
és az azt módosító 127/2009.(VII.23.) ÖK, 67/2010.(IV.21.) ÖK és 166/2010.(IX.02.) ÖK
számú határozatokat hatályon kívül helyezi.
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----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
241/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
az alábbiak szerint fogadja el.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv neve: Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Rövid neve: Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.
Szakágazati számjele: 841105
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Intézmény törzsszáma: 339258
Alaptevékenysége körében az alábbi feladatokat látja el:
- közigazgatási tevékenységet
- egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat
- vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat
- közvilágítási feladatokat
- egészséges ivóvíz biztosítását
- mezőgazdasági tevékenységet
- községi utak felújítása, létesítése
- köztemetők fenntartását
- állategészségügyi feladatokat
- szociális ellátásokat, támogatásokat
- tanyagondnoki szolgáltatás feladatait
- szemétszállítással kapcsolatos feladatokat
- szociális étkeztetés feladatait
Szakfeladatai
360000
381103

Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Települési hulladék vegyes begyűjtése

28
421100
412000
552110
681000
682001
682002
771100
773000
813000
841112
841114
841115
841117
841118
841126
841133
841191
841192
841335
841401
841402
841403
841901
843044
854234
860101
862301
862302
873011
881011
882000
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889102
889201

Út, autópálya építése
Lakó és nem lakó épület építése, felújítása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személygépkocsi kölcsönzés, bérlet
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés, bérlet
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység
Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Foglalkoztatást elősegítő támogatások
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
Szociális ösztöndíj
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Idősek nappali ellátása
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Családi napközi
Gyermekjóléti szolgáltatás

29
889921
889922
889924
889925
889926
889928
890301
890302
890441
890442
890443
960302

Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Támogató szolgáltatás
Közösségi szolgáltatás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Köztemető fenntartás és működtetés

Illetékessége: Kisszállás község közigazgatási területe
Vállalkozási tevékenységet nem végez.
Irányító szerv neve, székhelye: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Irányító szerv vezetője: Polgármester
Felügyeleti szerv neve, székhelye: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Fenntartó: Kisszállás Község Önkormányzat 6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó
Képviseletre jogosult: A jegyző, akadályoztatása esetén az általa megbízott köztisztviselő
Költségvetése, gazdálkodása: Költségvetése Kisszállás község Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetéséről szóló rendeletében szerepel.
Költségvetése felett kötelezettségvállalási, szakmai teljesítés igazolási joggal és felelősséggel
bír. Ha nem tesz eleget e kötelezettségének, akkor a felügyeleti szerv az előirányzat feletti
rendelkezési jogosultságot visszavonhatja, illetve korlátozhatja.
Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói és munkáltatói jogkörrel rendelkezik.
Önálló bankszámlával rendelkezik, amelyet az OTP Bank Nyrt. Kiskunhalasi Fiókja vezet.
Szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik.
A képviselő-testület által elfogadott együttműködési megállapodás alapján ellátja a részben
önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények gazdálkodással kapcsolatos feladatait.
A Polgármesteri Hivatal ellátja:
- pénzügyi tervezés, beszámoló készítés
- pénzkezelés, utalványozás, érvényesítés

30
-

számvitel (főkönyvi és analitikus nyilvántartás)
az intézmények építési beruházási és felújítási feladatainak bonyolítását

Vezető kinevezési rendje: A jegyző kinevezésének rendje szerint a Képviselő-testület –
pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
jegyzőt nevez ki határozatlan időre szólóan.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya
lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (megbízási jogviszony esetében) az irányadó.
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyongazdálkodás szabályait a Kisszállás Község Önkormányzat 33/2000. (XII. 14.)
számú rendelete szabályozza.
Korlátozottan forgalomképes vagyon:
- Polgármesteri Hivatal (Felszabadulás u. 28.)
- Orvosi rendelők:
- Petőfi u. 22.
- Marx u. 9.
- Karbantartó műhely
- Sportpálya

tul lap sz.
826
512
827
422
309

hrsz.
713
424
720/1
330
215

terület m2
2.409
1.428
1.991
740
19.837

Forgalomképtelen vagyon:
-

Önkormányzati utak az ingatlankataszter szerint
Víztorony
971
Kisszállási vízmű
Almajori vízellátó rendszer
Vízmű

-

Temetők

-

Piaccsarnok

905
970
0403/16
1795

3.356
1.586
61

15
15
15
16

0392
0709
0767
527

10.227
5.755
6.834
2.319

Forgalomképes ingatlanok:
- Szántó, legelő, telkek az ingatlankataszter szerint
- Lakások és egyéb építmények
- Kölcsey u. 5. (lakás)
323
- Petőfi u. 20 (lakás)
535
- Felszabadulás u. 31. (lakások)
525
- Felszabadulás u. 32. (lakások)
606
- Felszabadulás u. 22. (emelet)
822

232
449
437
534
708/4

932
950
1.921
1.818
665
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/iroda, lakás)
- Déryné u. 2. (lakások)
- Déryné u. 8. (lakások)
- Felszabadulás u. 16.
- Állatfelvásárló
- Gazdasági épület (volt puki üzem)

823
709
843

709
167
735
09/02
509/5

143
1.824
1.192
2.514

Hatálybalépés időpontja 2011. január 1.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 63/2009.(III.26.) ÖK számú határozatával elfogadott
és az azt módosító 126/2009.(VII.23.) ÖK, 68/2010.(IV.21.) ÖK és 167/2010.(IX.02.) ÖK
számú határozatokat hatályon kívül helyezi.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
242/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési ház és Könyvtár
alapító okiratáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Művelődési ház és Könyvtár alapító
okiratát az alábbiak szerint fogadja el.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv neve: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
Rövid neve: Művelődési Ház és Könyvtár
Intézmény törzsszáma: 632944
Intézmény típusa: Közművelődési és Közgyűjteményi
Székhelye: 6421 Kisszállás Felszabadulás u. 10.
Tagintézménnyel, telephellyel nem rendelkezik.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési és közgyűjteményi feladatok
Az intézmény ellátja a község kulturális tevékenységével kapcsolatos feladatokat
Az intézmény könyvtára a település közigazgatási területén nyilvános könyvtári
szolgáltatást lát el a lakosság számára
A Könyvtár szakmai alapfeladataként ellátja az 1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §.-ban
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-

meghatározott feladatait
Ellátja felnőttképzéssel kapcsolatos feladatokat

Szakfeladatai:
821900
900400
910121
910122
910123
910501
910502
932919

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődési tevékenységek és támogatások
Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

Működési köre: Kisszállás község közigazgatási területe
Vállalkozási tevékenységet nem végez.
Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, illetve az alapító okiratban a
költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint az alaptevékenysége
ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem
haszonszerzés céljából végzett tevékenység.
Irányító szerv neve, székhelye: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Irányító szerv vezetője: Polgármester
Felügyeleti szerv neve, székhelye: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Fenntartó: Kisszállás Község Önkormányzat 6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő
Képviseletre jogosult: Az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén az intézmény
szervezeti és működési szabályzatában megnevezett dolgozó
Költségvetése, gazdálkodása: Éves költségvetése Kisszállás község Önkormányzat
Képviselő-testülete költségvetéséről szóló rendeletében szerepel.
Költségvetése felett kötelezettségvállalási, szakmai teljesítés igazolási joggal és felelősséggel
bír. Ha nem tesz eleget e kötelezettségének, akkor az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv kezdeményezésére a felügyeleti szerv az előirányzat feletti rendelkezési
jogosultságot visszavonhatja, illetve korlátozhatja.
Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói és munkáltatói jogkörrel rendelkezik.
Szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik.
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Pénzügyi és gazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a
Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodás alapján látja el.
A Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház és Könyvtár közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendje:
A Polgármesteri Hivatal feladatai:
- pénzügyi tervezés, beszámoló
- pénzkezelés, utalványozás, érvényesítés
- számvitel (főkönyvi és analitikus nyilvántartás)
- az intézmény építési beruházási és felújítási feladatainak bonyolítása
Művelődési Ház és Könyvtár feladatai:
- az önkormányzat gazdasági programjának és éves költségvetésének tervezéséhez
adatszolgáltatás
- költségvetési előirányzat módosítás kezdeményezése a felügyeleti szervnél
- szakmai beszámolás
- az intézmény számára meghatározott működési előirányzatok erejéig
kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás.
Az intézmény vezetője: A Képviselő-testület az intézmény vezetőjét a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint
annak végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint bízza
meg a vezetői feladatok ellátásával
Az
intézményben
foglalkoztatottakra
vonatkozó
munkajogi
jogviszonyok:
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és Munka Törvénykönyve szerint
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyongazdálkodás szabályait a Kisszállás Község Önkormányzat 33/2000.(XII. 14.)
számú rendelete szabályozza.
Korlátozottan forgalomképes tulajdon:

tul.lap sz.

Kisszállás, Felszabadulás u. 10.

844

hrsz.

Terület m2

736

12.792

Hatálybalépés időpontja: 2011. január 1.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 62/2009.(III.26.) ÖK számú határozatával elfogadott
és az azt módosító 108/2009.(VI.23.) ÖK és 125/2009.(VII.23.) ÖK számú határozatokat
hatályon kívül helyezi.

___________________________
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9. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a gyermekek védelméről és a
következő napirendben szereplő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeleteket módosítani szükséges, mivel az
önkormányzat a feladat ellátása a kistérségi társuláshoz kötött. A gyermekvédelem esetében
települést ugyan nem érinti, mivel kisszállási gyermek nincs gyermekvédelmi intézményben
elhelyezve Kiskunhalason, de a szociális intézmények esetében már érintett lehet a
településünkön működő intézmény is. A rendeletek módosítására már ez évben egyszer sor
került a Társulási Tanács döntésének megfelelően. Időközben kiderült, hogy a térítési díj
hátralékkal rendelkező gondozottak esetében egyedül a fenntartó, vagyis a Társulási Tanács
hozhat döntést, ezért a rendeletben szereplő, a települési jegyzőkre vonatkozó szabályokat
hatályon kívül kell helyezni. Ettől függetlenül a meg nem fizetett térítési díjból származó
bevételkiesésért az adott településnek kell helyt állnia, vagyis az intézmény fenntartásához
nyújtott önkormányzati hozzájárulás a térítési díj hátralékának összegével nőni fog.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta az
előterjesztés és a mellékletben foglaltak alapján a rendelet érintett szakaszainak hatályon kívül
helyezését javasolja a Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
13/2010.(XI.24.)
RENDELETE
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többszörösen módosított
13/2003.(IX.01.) számú rendelet módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (1)-(2)
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bekezdésében és a 29. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a többszörösen módosított
13/2003.(IX.1.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. §.
A R. II. fejezet 12/A. §-a az alábbiak szerint módosul:
„(3) bekezdés hatályon kívül helyezve.”
„(8) A nyilvántartott díjhátralékról a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót,
a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.”
„(9) bekezdés hatályon kívül helyezve.”
„(10) bekezdés hatályon kívül helyezve.”
„(11) bekezdés hatályon kívül helyezve.”
„(12) A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak
minősül a 249/2000. Korm.r. (Áhsz.) 5. §. 3. pontja alapján.”
2. §.
Záró rendelkezések
E rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba.
___________________________

10. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ellátások

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta az
előterjesztést, és hasonlóan az előző napirendhez, itt is javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a térítési díj hátralékkal kapcsolatos rendelkezések kerüljenek hatályon kívül helyezésre.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
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Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
14/2010.(XI.24.)
RENDELETE
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
19/2007.(XII.20.) számú rendeletének módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 1. §.
(2) bekezdés, 60. §. (3) – (4) bekezdés, a 92. §-ában és a 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet 2.
§. (1) bekezdésében és a 3. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 19/2007.(XII.20.) számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. §.
A R. 14/A.§-a az alábbiak szerint módosul:
14/A.§. (3) bekezdés hatályon kívül helyezve.
14/A.§. (6) bekezdés c. pontja hatályon kívül helyezve.
14/A. §. (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A nyilvántartott díjhátralékról a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a
térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.”
14/A.§. (9) bekezdés hatályon kívül helyezve.
14/A.§. (10) bekezdés hatályon kívül helyezve.
14/A.§. (11) bekezdés hatályon kívül helyezve.
14/A.§. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak
minősül a 249/2000. Korm. rend. 5. §. 3.) pontja alapján.
2. §.
E rendelet 2010. december 1. napján lép hatályba.

___________________________
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11. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közgyógyellátással
kapcsolatos ügyészségi vizsgálatánál megállapításra került, hogy az „egyedülálló” és az
„egyedül élő” mint fogalmak felcserélése törvénysértő. Tekintettel arra, hogy a fogalmak az
önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendeletében is
szerepelnek – átmeneti segély és temetési segély esetében – ezért az ügységi észrevétel
alapján a törvénysértés elkerülése érdekében annak módosítását javasolja a testületnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta az
előterjesztést és az ügyészségi vizsgálatban kifogásoltak teljesítése érdekében a bizottság a
rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testületnek.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
15/2010.(XI.24.)
RENDELETE
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított
12/2003.(VIII.15.) rendeletének módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 25. §. (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többszörösen módosított 12/2003.(VIII.15.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
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1. §.
A R. 20. §. (2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„egyedül élő esetében és”
2. §.
A R. 22. §. (1) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„annak az egyedül élő eltemettetőnek, akinek a havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át.”
3. §.
A R. 28. §. (2) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át nem éri el, egyedül élő esetében a 250%-át”
4. §.
E rendelet 2010. december 1. napján lép hatályba.
___________________________

12. Előterjesztés a közművelődési feladatellátás szakfelügyeleti célvizsgálatáról
készült jelentésről és a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy 2002-ben is volt már az önkormányzatnál
hasonló, a helyi közművelődési feladatellátással kapcsolatos szakfelügyeleti célvizsgálat, ahol
szintén Török József szakfelügyelő folytatta le a vizsgálatot.
A célvizsgálatról készült jelentésben a szakfelügyelő felhívta az intézmény és a fenntartó
figyelmét arra, hogy az általa feltárt hiányosságok mihamarabb kerüljenek kijavításra. Ennek
megfelelően az előterjesztésben foglaltak alapján a közművelődési intézmény vezetője
elkészítette az intézkedési tervét, mely az intézmény szervezeti és működési szabályzatára
vonatkozó módosításokat tartalmazza. A fenntartó önkormányzat részéről pedig elkészült a
közművelődési rendelet módosítására irányuló javaslat, valamint az előzőekben már tárgyalt
intézményi alapító okiratok módosításánál már szerepelnek azok a módosítások is, amelyeket
a szakfelügyelő kifogásolt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a célvizsgálatról készült jelentést
fogadja el, az intézmény szervezeti és működési szabályzata és az önkormányzati rendelet
kerüljenek módosításra.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
243/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Közművelődési feladatellátás szakfelügyeleti célvizsgálatáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületet
megtárgyalta és a mellékletben szereplő OKM7903/2010. számú Török József szakfelügyelő által a
közművelődési
feladatellátás
szakfelügyeleti
célvizsgálatáról szóló jelentést, valamint az abban foglalt
hiányosságok kiküszöbölésére irányuló módosításokat
elfogadja.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
244/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti és
működési szabályzatának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 200/2009.(XII.17.) ÖK számú
határozattal jóváhagyott Művelődési Ház és Könyvtár
szervezeti és működési szabályzatának módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja.
I. fejezet
az Intézmény adatainál:
 „a bélyegző lenyomata” megjelenítésre kerül,
 „az intézmény vezetőjének neve” törlésre kerül
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II. fejezet:
 Az
intézményben
folyó
tevékenységet
meghatározó jogszabály helyes megjelölése:
„1997. évi CXL törvény a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános
könyvtári
ellátásról
és
a
közművelődésről”
III. fejezet
a „Technikai alkalmazottak” felsorolása törlésre kerül
3. számú melléklet
 a munkaköri leírásban szereplő munkakör pontos
megnevezése:
„Könyvtáros
munkaköri
feladatainak meghatározása”
 a munkáltató megnevezése: „igazgató”
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
16/2010.(XI.24.)
RENDELETE
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
22/2009.(XII.17.) számú rendeletének módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 22/2009.(XII.17.)
számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. §.
A R. bevezető része az alábbiak szerint módosul:
„a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény”
2. §.
A R. 3. §. (3). bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„(3) A képviselő-testület, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár a közművelődési feladatai
ellátása során együttműködik a helyi civilszervezetekkel.”
3. §.
A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) E rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói
felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület az általa
létrehozott Humánpolitikai Bizottság feladatait a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.12.) számú rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”
4. §.
E rendelet 2010. december 1-én lép hatályba.
___________________________

13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiség bérletre beérkezett
kérelmek elbírálásáról
a) Önvédelmi Egyesület garázsbérleti kérelme
b) Molnár József (Budapest, Ipar u. 2/a) sportpálya öltöző bérleti kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, tekintettel arra, hogy a fentiekben tárgyaltak alapján
a 2011. évi költségvetési koncepció tervnél elfogadásra került, hogy az önkormányzat a
következő évben a helyi civil szervezeteket nem támogatja, ezért javasolja, hogy az
Önvédelmi Egyesület részére ingyenesen kerüljön bérbeadásra az általuk kért garázs helyiség
2011. december 31-ig.
Molnár József kérelmével kapcsolatban elmondja, hogy a sportpálya területén lévő öltöző
épületét jelenleg nem javasolja bérbe adni. A testület ugyanis még 2009-ben meghozta az a
döntését, hogy a sportintézmények fűtési időszakban történő zárva tartását elrendeli, így a
kérelmező által bérbe kívánt venni helyiség is azon besorolás alá esik. A kérelemben
megjelölt helyiség bérbe adására a fűtési idény végével lehetőség nyílik.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a Polgármester Úr által ismertetettekkel egyetértve
a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önvédelmi Egyesület részére 2011.
december 31-ig ingyenesen kerüljön bérbeadásra az önkormányzat tulajdonában lévő
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Felszabadulás u. 32. szám alatti garázs helyiség, Molnár József kérelme pedig a fűtési idény
idényben történő igénybe vételre vonatkozóan kerüljön elutasításra.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
245/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Önvédelmi egyesület részére nem lakás céljára
szolgáló helyiség (garázs) bérbeadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a tulajdonában lévő, Kisszállás,
Felszabadulás u. 32. szám alatt található nem lakás
céljára szolgáló (garázs) helyiséget 2011. december 31-ig
ingyenesen az Önvédelmi Egyesület (6421 Kisszállás,
Felszabadulás u. 35.) részére bérbe adja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
bérleti szerződést írja alá.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
246/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Molnár József sportpályán lévő öltöző
helyiség bérleti kérelméről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Sportcsarnok téli időszakban történő
zárva tartásáról szóló 225/2009.(XII.17.) ÖK
határozatban
„a sportlétesítmények zárva tartási időtartama:
- a bezárás kezdete: minden év október 15. napja
- a bezárás vége: minden év március 31. napja”
foglaltak alapján Molnár József (1095 Budapest, Ipar u.
2/A.) kérelmét nem tudja támogatni.
___________________________
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14. Javaslat a lakossági közmeghallgatás időpontjának és napirendjeinek
meghatározására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a 2010. évi közmeghallgatással egybekötött
testületi ülést december hónapban javasolja megtartani, tekintettel arra, hogy a 2010. évben
még nem került sor közmeghallgatásra. A közmeghallgatás napirendi pontjainak az alábbiakat
javasolja:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gazdasági helyzetéről, további fejlesztési terveiről
Előadó: Kispál István polgármester
2. Tájékoztató a szennyvíztisztító beruházás megvalósulásáról
Előadó: Kispál István polgármester
3. Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatási tevékenységéről
Előadó: Agatics Roland igazgató
4. Tájékoztató a Halasvíz Kft általi önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott
ivóvízről
Előadó: Farkas István ügyvezető
Tájékoztatásul elmondja, hogy napirendként olyan témákat jelölt meg, amely a település
egész lakosságát érinti, így többek között az önkormányzat gazdálkodásáról és jövő évi
terveiről kíván beszámolni. Emellett igen fontos még, hogy a szemétszállítással, a
csatornahálózat kiépítésével, az ivóvíz ellátással kapcsolatos feladatokról is tájékoztatást
kapjon a lakosság, ennek érdekében úgy kívánja megszervezni a közmeghallgatást, hogy a
szolgáltatást végző cég képviselője is jelen legyen és hozzá is lehessen kérdést intézni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Javasolja a Képviselő-testületnek, tekintettel arra, hogy a 2010. évi
közmeghallgatás tartása az előző testület problémája, ezért az új testület az idén már ne,
hanem majdcsak 2011. március hónapban tartson lakossági közmeghallgatással egybekötött
testületi ülést.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
247/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Közmeghallgatás tartásának meghatározásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2011. évi közmeghallgatások megtartásának időpontját a
szervezeti
és
működési
szabályzatáról
szóló
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5/2007.(IV.15.) számú rendelet 42. §. (1)-(2)
bekezdésében foglaltak alapján 2011. március hónapra
tűzi ki.
___________________________

15. Sallai István Általános Iskola kérelme az Arany János Tehetséggondozó
Programba való jelentkezés támogatására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat olyan nehéz pénzügyi
problémákkal küzd, hogy a takarékossági intézkedési tervében és a 2011. évi költségvetési
koncepcióban is úgy határozott, hogy az eddigiekben a továbbtanuláshoz biztosított pénzügyi
támogatásait a 2011-év vonatkozóan felfüggeszti. Ennek megfelelően az önkormányzat a
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz sem csatlakozott, most pedig az Arany
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők esetében már nem tud anyagi forrást
biztosítani a továbbtanulásukhoz. Mindazonáltal javasolja, hogy a testület adja elvi
támogatását az iskola által javasolt mindhárom személy esetében a programban való részvétel
és továbbtanulás megteremtése érdekében.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a Polgármester Úr által ismertetettekkel egyetértve
a 3 tanuló részére anyagi hozzájárulás nélkül elvi támogatásban részesítést javasol a
Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
248/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Szabó Regina tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjába való
részvételre.
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Támogatja, hogy Szabó Regina nyolcadik évfolyamos
tanuló (anyja neve: Katus Ilona, lakcíme: Kisszállás,
Kölcsey u. 13.) Kisszállás település képviseletében részt
vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló
által az első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős: polgármester
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
249/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Víg Nikolett Angéla tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjába való
részvételre.
Támogatja, hogy Víg Nikolett Angéla nyolcadik
évfolyamos tanuló (anyja neve: Feil Krisztina, lakcíme:
Kisszállás, Zöldfa u. 36.) Kisszállás település
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló
által az első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős: polgármester
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----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
250/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Fajszi Fatime tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjába való
részvételre.
Támogatja, hogy Fajszi Fatime nyolcadik évfolyamos
tanuló (anyja neve: Csákány Zsuzsanna, lakcíme:
Kisszállás, Zója u. 2/a.) Kisszállás település
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló
által az első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős: polgármester
___________________________

16. Fogorvosi pályázat elbírálásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: A Képviselő-testület nevében tisztelettel köszönti Dr. Endrész Ákos Urat.
Hivatkozva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.15.)
számú rendelet 18. §. (2) bekezdés a) pontjára megkérdezi Dr. Endrész Ákost, hogy a
fogorvosi álláshelyre benyújtott pályázatát zárt ülés keretében tárgyalja-e a testület.
Dr. Endrész Ákos: Nyilatkozik, hogy hozzájárul pályázata ügyében a nyílt ülésen történő
tárgyaláshoz.
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Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a meghirdetett fogorvosi álláshelyre Dr.
Endrész Ákos Kiskunhalas, Stepanek Ernő u. 7. szám alatti lakos adta be pályázatát. A Doktor
Úr a pályázati kritériumban megjelölt dokumentumokat csatolta, az álláshely betöltésére a
megfelelő végzettséggel, nyelvvizsgával, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik. Amennyiben
a testület elfogadná pályázatát az álláshelyet közalkalmazotti jogviszonyban kívánja betölteni
és jelezte továbbá, hogy amennyiben lehetséges, akkor egy önkormányzati bérlakásra is
igényt tartana.
A településnek igen nagy szüksége van arra, hogy a 2010. december 31-ével távozó jelenlegi
fogorvos helyett új fogorvossal az álláshely betöltött legyen. A pályázat a testületi ülést
megelőzően érkezett, így már arra sem volt lehetősé, hogy a testület illetékes bizottsága
előzetesen megtárgyalja a napirendet.
Amennyiben a testület elfogadja Dr. Endrész Ákos fogorvos pályázatát, akkor talán az
önkormányzatnak még van lehetősége arra, hogy az ÁNTSZ-től azonnal megkérve a
fogorvosi szolgálatra vonatkozó működési engedélyt 2011. január 1-jétől az új fogorvos
kinevezésével a fogorvosi feladat ellátás biztosított legyen a településen.
Javasolja, hogy a testület fogadja el Dr. Endrész Ákos fogorvosi álláshelyre érkező pályázatát
és határozatlan időre, de 3 hónapos próbaidővel nevezze ki.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Botka Sándor: Felkéri a Doktor Urat, hogy pár szóban szíveskedjék bemutatkozni.
Dr. Endrész Ákos: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy 30 éves
kiskunhalasi lakos. Középiskolai tanulmányait Kiskunhalason a Bibó Gimnáziumban, majd
Szegeden az Orvostudományi Egyetemen folytatta, 2010. évben szerezte meg fogorvosi
diplomáját. Szegeden az egyetemen, valamint Kiskunhalason és Siófokon folytatott
gyakorlatot, így tisztában van, hogyan működik a fogorvosi praxis.
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadná pályázatát, akkor az álláshelyet ugyan csak 2011.
január 1-től töltené be, de már december hónapban kijárna a rendelések ideje alatt jelenlegi
fogorvos Asszonyhoz, hogy mind a lakossággal, mind az igényekkel, elvárásokkal
megismerkedhessen és fel tudja mérni a fogorvosi szolgálathoz tartozó felszerelést is. Igény
esetén a hétvégi fogászati ügyeletet is ellátja, ezért is nyújtotta be az önkormányzati szolgálati
lakás iránti igényét.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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251/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Dr. Endrész Ákos Kiskunhalas, Stepanek Ernő u.7.
fogorvosi állásra történő kinevezése
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152.§.(1)
bekezdés d.) pontjában és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A.§(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe
véve a közalkalmazottak által betölthető egyes
munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló
3/2001.(II.20.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
számú mellékletét, a Községi Önkormányzat a fogorvosi
szolgálatához 2011. január 1. napjától határozatlan időre
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi Dr. Endrész Ákos
(született: Endrész Ákos, 1980.08.20. Kiskunhalas, an.:
Bella Marietta Ilona) Kiskunhalas, Stepanek Ernő u.7.
szám alatti lakost.
Munkaköre: fogorvos
Munkaidő: napi 8 óra
Besorolása: H fizetési osztály, 1 fizetési fokozat
Kulcsszám: 3080101
Illetménye: 129.500 Ft/hó
___________________________

17. 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 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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252/2010.(XI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt 175/2010.(IX.28.)
ÖK, 178/2010.(IX.28.) ÖK, 179/2010.(IX.28.) ÖK,
180/2010.(IX.28.)
ÖK,
181/2010.(IX.28.)
ÖK,
182/2010.(IX.28.)
ÖK,
183/2010.(IX.28.)
ÖK,
184/2010.(IX.28.)
ÖK,
185/2010.(IX.28.)
ÖK,
186/2010.(IX.28.)
ÖK,
187/2010.(IX.28.)
ÖK,
188/2010.(IX.28.)
ÖK,
189/2010.(IX.28.)
ÖK,
190/2010.(IX.28.)
ÖK,
193/2010.(IX.28.)
ÖK,
229/2010.(X.13.)
ÖK,
230/2010.(XI.10.)
ÖK,
231/2010.(XI.10.) ÖK és a 232/2010.(XI.10.) ÖK számú
lejárt határidejű önkormányzati határozatokról szóló
tájékoztatót elfogadja.
------------Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:
-

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége részéről utóellenőrzést
végeztek a 2 éve pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló Polgármesteri
Hivatalban lévő tanácskozóterem kialakításáról, a Felszabadulás utcai térkőburkolatos járda megépítéséről és a Felszabadulás utcai közvilágítás bővítéséről. Az
Államkincstár az ellenőrzése során mindent rendben talált, ezért az erről szóló
jegyzőkönyvet aláírtuk.

-

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Intézménye a nap
folyamán a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan egyeztető
megbeszélés céljából felkereste az önkormányzatot. Kisszállás település részéről
tájékoztattuk a társulást arról, hogy az önkormányzat a törvény adta lehetőségből
adódóan felül kívánja vizsgálni, hogy a bentlakásos szociális intézményét a
továbbiakban fenn tartja-e, vagy átadja a megyei önkormányzatnak fenntartásra.

-

Halasvíz Kft közgyűlésén tájékoztatta az üzemeltetésében lévő víziközművek
tulajdonos önkormányzatait arról, hogy a kft veszteséges. Ebből következik, hogy az
üzemeltető által az önkormányzatnak fizetett bérleti díj is csökkeni fog, és így a
településen a víziközművek felújítási munkálataiban is csökkenés lesz
megfigyelhető.
A 2011. évi vízdíj várhatóan nem fog emelkedni. Bevezetésre került egy alapvízdíj,
ami 185 Ft/fogyasztási hely/hó, mely tartalmazza a karbantartás és üzemeltetés díját
is, és ehhez jön hozzá az adott hónapban ténylegesen elfogyasztott ivóvíz díja.

-

Szankon tanyagondnoki találkozó került megrendezésre, ahol az Alpolgármester Úr
és a két tanyagondnok jelent meg.
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-

Kiírásra kerültek a helyi IPA pályázatok, a határon átnyúló együttműködés
keretében. A szerbiai Palics testvértelepülés már jelezte, hogy a program keretében
tanyagondnoki hálózatot kíván kiépíteni. A pályázatot Kisszállás önkormányzatával
közösen szeretné benyújtani, melyhez településünktől tapasztalatok átadásának
felvállalását kérte, ez pénzbeli kiadást nem jelentene önkormányzatunknak.
A szintén szerbiai Oromhegyes testvértelepülés is jelezte, hogy tervei vannak az IPA
pályázat benyújtására.

-

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról illetéktelen személy vagy
személyek által fakivágás történt. Ez a jelen esetben lopásnak minősül, de tekintettel
arra, hogy tudomása van az elkövető személyéről, ezért az illetőt meg fogja keresni
és felajánlja neki, hogy amennyiben hajlandó a kivágott fát megvásárolni, akkor az
önkormányzat eláll a feljelentéstől.
___________________________

18. Képviselői kérdések, interpellációk
Botka Sándor: Felveti, hogy az újonnan kinevezett fogorvos lakásigényével kapcsolatban
mielőbb döntést kell hozni, hiszen jelenleg az önkormányzatnak nincs üres szolgálati lakása.
Azért, hogy senkit ne érjen váratlanul a döntés, mielőbb értesíteni kell azt a családot, akinek
december 31-ét követően az önkormányzati lakásból ki kell költöznie.
A 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalása kapcsán külön pontban határozott a testület
arról, hogy 2011. évben nem nyújt támogatást a civil szervezeteknek. Meglátása szerint e
tényről mielőbb értesíteni kell a Községi Sportegyesületet, hiszen azt a civil szervezetet érinti
a legnagyobb mértékben. Nem szeretné, ha az egyesületnél az új vezetőség a tavaszi idénybe
úgy nevezné be a csapatokat, hogy az önkormányzati támogatás megvonásáról nem
értesülnek.
Urlauberné Horváth Éva: Érdeklődik, hogy a sétány beruházással kapcsolatban történt-e az
érintett vállalkozók részére felszólítás, vagy értesítés kiküldésre, hogy az önkormányzat által
biztosított beruházáshoz a saját erő fedezethez ténylegesen most már ők is járuljanak hozzá.
Ismételten felhívja a figyelmet, hogy Jónás József Kisszállás, Gorkij u. 91. szám alatti lakos
által tartott állatok, valamint az általa a Kápolnai útra felhordott sár letakarításával
kapcsolatban azonnal meg kell tenni az intézkedéseket a balesetveszély elkerülése érdekében.
Benedek János: Felhívja a figyelmet, hogy a téli időjárás beköszöntével a síkosság elleni
védekezés céljából már ki kellene helyezni a homokot az érintett csomópontok, továbbá a
nagy ívben kanyarodó utcákon egyaránt.
Elmondja továbbá, hogy a sétány beruházás alkalmával a posta épülete mellett kialakult egy
gödör, továbbá a Rákóczi és Csap utca találkozásánál szintén olyan mélyedés keletkezett,
amelyek balesetveszélyesek, ezért kéri az intézkedést.
Kispál István: Megköszöni Képviselőtársainak a bejelentést és elmondja, hogy a sétány
kiépítését követően érintett vállalkozók még nem kerültek felhívásra, de folyamatban van az
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ügy rendezése. A Jónás József általi bejelentéssel kapcsolatban is ugyanez a helyzet, az
ügyintéző keresi a megfelelő jogszabályi hivatkozást, amellyel alátámasztva az önkormányzat
felléphet és végre sikerülne rendezni az ügyet.
A téli időjárás okozta csúszás mentesítésre az önkormányzat felkészül, az illetékes az
önkormányzati kft. A Képviselő Úr által említett gödrök betemetéséről szintén tájékoztatni
fogja kft-t. Megemlíti továbbá, hogy a 12-es tábla mellett a valamikori csatorna – árok a
földtulajdonosok szántását követően betemetésre került, mely igen veszélyes, hiszen az a
csatorna biztosította a Felszabadulás utca belvíz elvezetés lehetőségét. Igaz az előző években
erre nem volt szükség, de a mostani csapadékos időjárás bekövetkeztével bármely pillanatban
bekövetkezhet, hogy a belvíz, vagy esővíz felszaporodik és akkor már jelentkezik is a
probléma, nincs ami a vizet elvezesse. Az önkormányzat előtt érthetetlen, hogy a földhivatali
nyilvántartásban hogyan fordulhatott elő az, hogy önkormányzat tulajdonából
magánszemélyek tulajdonába került a csatorna. Ennek mielőbb utána kell nézni és a
földhivatalnál kezdeményezni kell az eredeti állapot visszaállítását.

___________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 21 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

