
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 16-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  

Papdi Józsefné intézményvezető 

 

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 12.) napirendként kerüljön felvételre a Javaslat szerződés megkötésére a 

Savanya Vízgépészeti Kft-vel, belvízvédelmi munkálatokra  című napirendi pont. 

 

 

 

        -------- 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 

 

 

 

 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 
1.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése módosítására   

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Előterjesztés a 2010. évi vízdíj megállapításáról, az erről szóló önkormányzati  

rendelet módosításáról  

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 



3.) Előterjesztés a közterület használati díjak megállapításáról, az erről szóló 

önkormányzati  rendelet módosításáról  

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

4.) Javaslat a piaci, vásári helypénz módosítására  

 Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

5.) Javaslat a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítására. 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

6.) Javaslat a 232/2010.(XI.10) Ök. Sz. határozat módosításáról. 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

7.) Előterjesztés a 2011. évi hulladékszállítási díjakról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

8.) Patocskai Ferenc kérelme konyha számára történő tej 

               beszállításáról. 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

9.) Javaslat honlap üzemeltetésre.  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

10.) Előterjesztés a Sallai István Általános Iskola Pedagógiai Programjának  

módosításáról 

 

Előadó: Papdi Józsefné intézményvezető 

 

11.) Árajánlat hó eltakarítási munkákra. 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

12.) Javaslat szerződés megkötésére a Savanya Vízgépészeti Kft-vel, belvízvédelmi 

 munkálatokra.   

Előadó: Kispál István polgármester 

 

13.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  

14.) Képviselői kérdések, interpellációk 

 

 

 

   ____________________________ 

 

 

 

 



NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése 

      módosítására   
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

mellékletben foglaltak alapján fogadja el az önkormányzat 2010. évi költségvetése 

módosítását. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

17/2010.(XII.16.)  

RENDELETE 

 

A Községi Önkormányzat  2010. évi költségvetéséről 

szóló 1/2010.(II.18.) számú rendeletének módosításáról  

 

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

évi   LXV. tv.  16. §.  /1/ bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

tv. 65. §-a alapján a Kisszállás Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

többszörösen módosított 1/2010. (II.18.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 
 

1. §. 

 

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

 

„2.§. (2) Kisszállás Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 

 



        

             bevételi  főösszegét      511.746 e Ft-ban  

             állapítja meg, 
      

    ezen belül: 

 

I. Működési bevételek 

 

 1. Intézményi működési bevételek 48.907 e Ft 

 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

  2.1. Illetékek 

  2.2. Helyi adók 28.350 e Ft 

    2.3. Átengedett központi adók 99.399 e Ft 

  2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos   

         bevételek 2.932 e Ft 

 

II. Támogatások 

 

 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 

  1.1. Normatív hozzájárulások 91.404 e Ft 

  1.2. Központosított előirányzatok 12.276 e Ft 

  1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, 

         illetve támogatott előadóművészeti  

         szervezetek támogatása 

  1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 58.224 e Ft 

  1.5. Fejlesztési célú támogatások 6.860 e Ft 

  

  1.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben     

         lévő települési önkormányzatok kiegészítő  

         támogatása 

  1.7. Működésképtelen helyi önkormányzatok  1.500 e Ft 

         egyéb támogatása 

 

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 

 

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13.797 e Ft 

 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2.600 e Ft 

     tőkebevételei 

 3. Pénzügyi befektetések bevételei  

 

IV. Támogatásértékű bevételek 

 

 1. Támogatásértékű működési bevételek 18.629 e Ft 

      - ebből  TB alaptól                           4.912 e Ft 

 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 59.256 e Ft 

 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 

 

 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.281 e Ft 

     államháztartáson kívülről  



 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 e Ft 

     államháztartáson kívülről 

 

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 

       alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 333 e Ft 

 

 

Költségvetési bevételek összesen: 445.848 e Ft 

 

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására 

        szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 

 

 1. Előző évek előirányzat maradványának, 

                pénzmaradványának igénybevétele 

  1.1. Működési célra 

  1.2. Felhalmozási célra 

 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybe- 

                vétele 

  2.1. Működési célra 

  2.2. Felhalmozási célra 

 

 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására 

szolgáló bevételek 

 

 

 

VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 

 

 1. Működési célú 

  1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 

  1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 

 2. Felhalmozási célú  

  1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei  

  1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 6.960 e Ft 

 

IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 

 

 1. Működési célú 

  1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 

  1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 

 2. Felhalmozási célú 

  1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 

 

  1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 

                                                        

 

X. Hitelek 

 

 1. Működési célú hitel felvétele 



  1.1. Rövid  lejáratú hitel felvétele 58.938 e Ft 

  1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 

 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 

  2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 

  2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 

 

 

 

kiadási főösszegét  511.746 e Ft-ban    

állapítja meg, 

 

      ezen belül: 

 

I. Személyi juttatások 142.953 e Ft 

 

II. Munkaadót terhelő járulékok  36.531 e Ft 

 

III. Dologi kiadások  124.295 e Ft 

 

IV. Támogatásértékű kiadások 

 

 1. Támogatásértékű működési kiadások 26.287 e Ft 

 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 

 

V. Véglegesen átadott pénzeszközök 

 1. Működési célra véglegesen átadott pénzeszközök 825 e Ft 

 2. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök 

 

VI. Önkormányzatok által folyósított ellátások 50.439 e Ft 

 

VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai  1.009 e Ft  

 

 

 

 

VIII. Felhalmozási kiadások 

 

 1. Beruházások, felújítások 88.482 e Ft 

 2. Tárgyi eszköz beszerzés 5.680 e Ft 

 

IX. Hitelek törlesztése 

 

 1. Mínusz pénzkészlet miatti hitel törlesztés 27.743 e Ft 

 2. Működési célú hiteltörlesztés 4.538 e Ft 

 3. Fejlesztési célú hitel törlesztés 2.964 e Ft 

 

 

 



2. §. 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

  

_________________________________ 

 

2. Előterjesztés a 2010. évi vízdíj megállapításáról, az erről szóló  

      önkormányzati  rendelet módosításáról . 

 
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

mellékletben foglaltak alapján fogadja el a  2010. évi vízdíj megállapítását, az erről szóló  

önkormányzati  rendelet módosítását. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

18/2010.(XII.16.)  

    RENDELETE 

 

az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz  

2011. évi díjának megállapításáról 

 

Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatoktól szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésben, és az árak megállapításáról szóló többszörösen 

módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 



az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról az 

alábbi rendeletet alkotja. 

1.§. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás község Önkormányzata tulajdonában lévő vízi-

közműből szolgáltatott ivóvíz fogyasztóira. 

2.§. 

 

Kisszállás község Önkormányzata tulajdonában lévő vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz 

hatósági ára áll vízdíjból és e rendelet 1. számú melléklet szerinti alapdíjból.  

 

3.§. 

 

A vízdíj mértéke:  236,- Ft/m³ + 25 % Áfa. 

 

4.§. 

E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 18/2009. (XII.17.) 

számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

1. számú melléklet a 18./2010. (XII.16.) rendelethez 

 

vízmérő átmérője 

/mm/ 

bekötési mérő 

bruttó Ft/hó 

lakás mellékmérő 

bruttó Ft/hó 

locsolási mérő 

bruttó Ft/hó 

13 185 105 105 

20 185 105 105 

25 255 105 105 

32 370 105 105 

40 800 105 105 

50 1200 105 105 

80 2000   

100 3000   

150 4500   

200 10000   

 

_________________________________ 

 

 

3. Előterjesztés a közterület használati díjak megállapításáról, az erről  

  szóló önkormányzati  rendelet módosításáról  

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 



A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi módosításokkal javasolja a Képviselő-

testületnek, elfogadásra a közterület használati díjakat : 

 

Az 1. sz. melléklet 

 

4./ Vendéglátóipari előkert: 100 Ft/m2/hó 

5./ Alkalmi és mozgóárusítás, felvásárlás: 1500 Ft/nap 

6./ Megszűnik. 

7./ Az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely (gépkocsi álláshelyenként): 

    10.000, Ft/év/parkolóhely 

9./ Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag törmelék:  500 Ft/m2/hó 

10./ Cirkuszi sátor: 4200 Ft/nap 

12./ Kerékpártároló kihelyezése, létesítése: 5000 Ft/év 

 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

19/2010.(XII.16.)  

    RENDELETE 

 

 

a közterület-használat általános rendjéről szóló 16/2009.(XI.30) rendelet módosításáról 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV tv 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat 

általános rendjéről szóló 16/2009. (XI.30.) számú rendeletét az  alábbiak szerint módosítja  

 

1.§ 

 

A R. 11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ A közterület használatáért díjat kell fizetni, melynek mértékét  e rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza 

 



2.§ 

 

E rendelet 2011. január 01-én lép hatályba. 

 

 

 

 

A 16/2009.(XI.30.) rendelet 1. sz. melléklete 

 

Közterület-használati díjak mértéke 

 

 

1./ Közterületbe legalább 10 cm-re benyúló üzlethomlokzat, 

kirakatszekrény, hirdető berendezés, fényreklám, üzleti 

           védőtető (előtető), ernyőszerkezet, cég- és címtábla         210 Ft/m2/hó 

 -1 m2 alatti méret esetén:                                                                       210 Ft/hó 

 

2./ önálló hirdető-berendezés              315 Ft/m2/hó 

 

3./ Kereskedelmi és vendég-látóipari célra szolgáló  

építmény, fülke                          210 Ft/m2/hó 

 

4./ Vendéglátó-ipari előkert:              100 Ft/m2/hó 

 

5./ Alkalmi és mozgóárusítás, felvásárlás                    1.500 Ft/nap 

 

6./ Az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű 

várakozóhely (gépkocsi álláshelyenként)                      10.000 Ft/év/parkoló 

 

7./ Teher- és egyéb járművek, valamint ezek vontatmányainak 

elhelyezése, (gépjárművenként, vontatmányonként, a biztonságos   közlekedést és  

hó-eltakarítást nem akadályozhatja.)            2.100 Ft/hó 

 

8./ Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék:       500 Ft/m2/hó 

9./ Lakodalmas sátor                              4.200 Ft/alkalom 

 

10./ Kerékpártároló kihelyezése, létesítése                 5.000 Ft/év 

 

 

A táblázatban megjelölt hónap egység 30 nap időtartamot, az év egység 365 nap időtartamot 

jelöl.  

 



 

A táblázatban szereplő díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

 

_________________________________ 

 

4. Javaslat a piaci, vásári helypénz módosítására  
 Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a melléklet szerint javasolja a Képviselő-

testületnek, elfogadásra a piaci és vásári helypénz  mértékének meghatározását : 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

253/A/2010.(XII.16.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

Piaci és vásári helypénz mértékének  

meghatározásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2011. január 1. napjától piacon és 

vásáron a helypénz mértékét az alábbiak szerint 

határozza meg. 

 

 1./ Sátor, pad, állvány, betonasztal 

 

  a) mezőgazdasági termékek árusításánál:  150 Ft/m2/nap 

      de minimum: 150 Ft/m2/nap 

  b) nem mezőgazdasági termékek árusításánál: 300 Ft/m2/nap 

 

 2./ Mutatványos tevékenység: 

 

  a) körhinta és egyéb szórakoztató eszközök: 

   - 50 m2 alatt:   1.500 Ft/nap 

   - 50-100 m2 között  3.000 Ft/nap 

   - 100 m2 fölött   4.500 Ft/nap 

  b) céllövölde      1.500 Ft/nap 



 

 3./ Járművek: 

   

a) személygépkocsi, utánfutó: 450 Ft/nap 

b) lakókocsi   450 Ft/nap 

c) tehergépkocsi, pótkocsi: 900 Ft/nap  

 

Ezzel egyidejűleg a  43/2010.( III.25) ÖK. számú határozat hatályát veszti. 

_________________________________ 

 

 

5. Javaslat a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítására. 
Előadó: Kispál István polgármester 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a melléklet szerint javasolja a Képviselő-

testületnek, Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítását. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

254/A/2010.(XII.16.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló  

szerződésének meghosszabbítása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az előterjesztést és továbbra is Kócsóné 

Kürti Máriát ( Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 1. ) bízza 

meg a könyvvizsgálói feladatok elvégzésével. 

 

A  megbízási díj összege: 250.000 Ft + ÁFA / év. 

A könnyvizsgáló megbízatása 2010. január 1. napjától 

2012 december 31. napjáig szól. 

 

A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert a megbízási 

szerződés megkötésére. 

 

_________________________________ 



 

 

 

 

 

 

6. Javaslat a 232/2010.(XI.10) Ök. Sz. határozat módosításáról. 
Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a melléklet szerint javasolja a Képviselő-

testületnek, a határozat módosítását. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

255/2010.(XII.16.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

A 232/2010. (XI.10.) ÖK sz. határozat módosításáról 

Papdi József ( 6421 Kisszállás, Kállai Éva u. 16. ) részére önkormányzati 

tulajdonú ingatlanrész cseréjéről és értékesítéséről. 

 

1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a 

tulajdonában levő 685 hrsz-ú ingatlanához 378 m2 

nagyságú terület kerüljön hozzácsatolásra Papdi József ( 

Kisszállás, Kállai Éva u. 16.) 693 hrsz-ú ingatlanából. 

Az Önkormányzat cserébe a tulajdonában levő 694/1 hrsz-

ú ingatlanából 378 m2 nagyságú területet ad át Papdi 

József részére. 

 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 

tulajdonában levő 

- 694/1 hrsz-ú ingatlanából 422 m2 nagyságú területet 

értékesít 

Papdi József részére 110.000.- Ft vételárért. 

- 712/3 hrsz-ú ingatlanából 100 m2 nagyságú területet 

értékesít a 

A Papdi József által képviselt SZ.V.I.J. Kft. részére 

40.000.- Ft vételárért. 



 A két ingatlanrész együttes 522 m2 területét - a 685 hrsz-

ú területcserét figyelembe véve  – 150.000.- Ft-os 

vételárért értékesíti. 

 

 

A Képviselő-testület  megbízza a Polgármestert az 

ingatlan cseréről és adásvételről szóló szerződések 

aláírásával. 

_________________________________ 

 

 

7. Előterjesztés a 2011. évi hulladékszállítási díjakról 
Előadó: Kispál István polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: kiegészítésében elmondja, hogy a 8%-os emelést sokallja, de sok választásunk 

nincs. 

Javasolja, hogy plusz szolgáltatást ne vegyünk igénybe. Érti itt az elektronikus hulladék,  

gyűjtését.  

Bácsalmáson működik egy térítésmentes hulladékudvar, ahová el tudják szállítani az 

elektronikus hulladékot. Az önkormányzat annyit vállalna, hogy összegyűjti. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a melléklet szerint javasolja a Képviselő-

testületnek, elfogadásra a 2011. évi hulladékszállítási díjakat.. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

20/2010.(XII.16.)  

    RENDELETE 

 

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  

közszolgáltatásról szóló 10/2008.(VIII.28.) számú rendelet módosításáról 

 

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

évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 



ILIII. törvény (Hgt.) 21.§. (1) bekezdésében és 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 

települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 

szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet (Kr.) rendelkezéseire figyelemmel a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

10/2008. (VIII.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. §. 

 

 

A R. 1. számú Melléklet helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 

 

2. §. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

A rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 

 

 

 

 

Melléklet  

 

Kisszállás község Önkormányzata Képviselő-testületének  

20/2010. (XII.16.) számú rendeletéhez 

 

Közszolgáltatási díjak – közületi nem tulajdonos 

(2011. január 1-től 2011. december 31-ig) 

 

Űrtartalom Nettó ár (Ft) – 

egyszeri ürítési díj 

110 literes 444 

120 literes 456 

240 literes 670 

1100 literes 4432 

3000 literes 12086 

4000 literes 16114 

5000 literes 20142 

7000 literes 28200 

15000 literes 60429 

32000 literes 128915 

 

 

 

A fenti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák! 

 

_________________________________ 

 



8. Patocskai Ferenc kérelme konyha számára történő tej 

beszállításáról. 
Előadó: Kispál István polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: elmondja, hogy nem javasolja igénybe venni a Patocskai Ferenc által tett 

ajánlatot, mert az Önkormányzat konyhája az eddigi beszállítótól nem csak tejet, hanem 

tejterméket (sajtot, vajat, stb) is vásárol, az ajánlattevő viszont nem gyárt tejterméket.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem javasolja a Képviselő-testületnek, elfogadásra 

Patocskai Ferenc tejbeszállításra vonatkozó ajánlatát. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

256/2010.(XII.16.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

Patocskai Ferenc Kisszállás, Kossuth utca 7.  

szám alatti lakos tejértékesítési ajánlatáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta az előterjesztést és nem 

kívánja igénybe venni Patocskai Ferenc 

(Kisszállás, Kossuth utca 7. szám ) által ajánlott 

házi tej  beszállítását az Önkormányzat 

Konyhájára.  

 

_________________________________ 

 

9. Javaslat honlap üzemeltetésre.  
Előadó: Kispál István polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 



Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra 

javasolja . 

 

Ceglédi Zoltánné dr: Tájékoztatja a Képviselő-testületet hogy 2011.01.01-től a közérdekű 

adatok nyilvánosságát biztosítanunk kell, ezt jogszabály írja elő. Az önkormányzatok 

honlapjának megvan a kötelező adattartalma. Ezek alapján mindenképpen létre kell hoznunk  

az önkormányzat saját honlapját. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

257/2010.(XII.16.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

Kisszállás honlapjának üzemeltetésről. 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és 2011.01.01- től saját honlap 

üzemeltetéséről dönt, mely kisszallas.hu címen lesz 

elérhető. 

 

_________________________________ 

 

 

10.  Előterjesztés a Sallai István Általános Iskola Pedagógiai 

Programjának módosításáról 
 

Előadó: Papdi Józsefné intézményvezető 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a napirendi pontot a Humánpolitikai  Bizottság 

tárgyalta és a Sallai István Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 



258/2010.(XII.16.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

A Sallai István Általános Iskola Pedagógiai  

Programjának módosításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint  

jóváhagyja a Sallai István Általános Iskola Pedagógiai 

Programjának módosítását. 

 

_________________________________ 

 

11.  Árajánlat hó eltakarítási munkákra. 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra 

javasolja . 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

259/2010.(XII.16.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

Hó-eltakarítási munkálatokra megbízás 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja Kisszállási Mezőgazdasági 

Zrt. (6421 Kisszállás, Ligetköz 1.) ajánlatát a hó-

eltakarítási feladatok elvégzésére.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

   



12.  Javaslat szerződés megkötésére a Savanya Vízgépészeti Kft-vel,  

      belvízvédelmi munkálatokra.   
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy 2010. december 13-án el kellett 

rendelni a belvízvédelmi védekezést . Több tanya veszélyben volt, illetve van. Vízelvezető 

árkot kellett ásatni annak érdekében, hogy a tanyákba ne folyjon be a belvíz. 

A Savanya Vízgépészeti Kft. vállalta, hogy 9.000 Ft/óra összegért elvégzi az árokásási  

munkálatokat. Javasolja, megbízási szerződés megkötését a fenti Kft.-vel.  

Elmondja, hogy „Vis major” keretében visszaigényelhetjük majd a kár elhárításra fordított 

összeget. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

260/2010.(XII.16.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

Szerződés megkötése a Savanya Vízgépészeti Kft-vel 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és szerződést köt belvízvédelmi 

munkálatokra a  Savanya Vízgépészeti Kft-vel (6400 

Kiskunhalas Pattantyús utca 6 szám) 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a  

szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

_________________________________ 

 

 

 

13.  Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Jónás Józsefnél helyszíni 

szemlét tartottak, és megállapították, hogy javult a környezet. A szarvasmarhákból 45 db-ot 

kivittek külterületre, az „Ivánka”-i majorba.  

 

 

_________________________________ 

 

14.  Képviselői kérdések interpellációk. 



 
Benek János : A közvilágítás még mindig nem jó a Kállai Éva utcában, pedig már 

bejelentették  a hibát.  

 

Kispál István: Javasolja hogy a közvilágítás becsatlakozó vezetékre mérőórát szereltessen fel 

az önkormányzat  és 22,00 óra után kisebb fénnyel kellene világítani. 

 

Dr. Muskó Zsolt: Elmondja, hogy a Kápolnai út nagyon csúszik., és  balesetveszélyes az 

útpadka. Véleménye szerint ki kell rakni a jelzőtáblát mindkét oldalon hogy „veszélyes 

útpadka”.ha feltöltetni nincs lehetőségünk. 

 

_________________________________ 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 óra 00 perckor 

berekesztette. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

  

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 
 

 


