J E GYZ Ő K Ö NYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Újfaluban 2011. április
11-i közmeghallgatással egybekötött ülésén.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József, Benedek János,
Bunduláné Balázs Mária és Urlauberné Horváth Éva – képviselők,
az újfalu lakosságából 9 fő.
Távolmaradt: Botka Sándor alpolgármester és Dr. Muskó Zsolt képviselő.

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

Az ülést megnyitja.

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

--------

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

JAVASLAT

1.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester

2.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programjáról, a 2011.
évi költségvetési tervről
Előadó: Kispál István polgármester)

3.) Tájékoztató a Halasvíz Kft általi önkormányzati tulajdonú vizi-közműből szolgáltatott
ivóvízről
Előadó: Farkas István ügyvezető

4.) Tájékoztató a
tevékenységéről

Felső-Bácskai

Hulladékgazdálkodási

(Előadó: Agatics Roland igazgató)

5.) Tájékoztató a szennyvízhálózat és tisztító beruházás állásáról
(Előadó: Kispál István polgármester)

6.) Tájékoztatás az Újfalusi lakosságtól érkező megkeresésre
(Előadó: Kispál István polgármester)

_______________________

Kft

közszolgáltatási
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének
végrehajtásáról
2.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági
programjáról, a 2011. évi költségvetési tervről
3.) Tájékoztató a Halasvíz Kft általi önkormányzati tulajdonú vizi-közműből
szolgáltatott ivóvízről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Nagy tisztelettel köszönti maga és a Képviselő-testület nevében az Újfalusi
Tanyaklubban megjelent külterületi lakosokat és szóbeli tájékoztatást ad:
 a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének végrehajtásáról és a 2011.
évi költségvetési tervéről
 a Községi Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programjáról
 a Halasvíz Kft által szolgáltatott ivóvízről.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette a 2010. évi költségvetési tervének
végrehajtásáról, a 2011. évi költségvetési tervéről, az önkormányzat gazdasági programjáról,
és az ivóvízről szóló tájékoztatót.
____________________________

4.) Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft közszolgáltatási
tevékenységéről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a lakosságot, hogy a hulladékszállítást végző üzemeltető
Kisszállás külterületén a tanyaközpontokhoz kihelyezett 5 m3-es hulladékgyűjtő
edényzetekből ugyan úgy, mint a belterületen, heti rendszerességgel elszállítja a hulladékot.
Az önkormányzat a külterületi lakosság által keletkezett és kihelyezett hulladékszállítási díját
a szolgáltatás bevezetése óta magára vállalja, ezzel is segíteni próbál a tanyán élők
mindennapjaiban, továbbá, a kihelyezett hulladékgyűjtő edények lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a település külterületén is megóvjuk környezetünket, és a háztartásokban keletkező
szemét ne kerüljön a külterületi erdőkbe, földterületekre lerakásra.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette a hulladékszállításról szóló tájékoztatót.

____________________________

5.) Tájékoztató a szennyvízhálózat és tisztító beruházás állásáról
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a lakosságot, hogy a szennyvízberuházás megvalósítására az
önkormányzat 2010. őszén benyújtotta pályázatát, mely jelenleg elbírálás alatt van. Elmondja,
ez a külterületi lakosságot nem érinti, mivel a pályázati lehetőség csak arra irányult, hogy egy
adott település belterületén kiépítésre kerülő szennyvíztisztító rendszer kiépítése valóra
válhasson.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette a szennyvízhálózat és tisztító beruházás
állásáról szóló tájékoztatót.
____________________________

6.) Tájékoztatás az Újfalusi lakosságtól érkező megkeresésre
Előadó: Kispál István polgármester

Kispál István: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Képviselő-testületet a január 27-i ülésén
napirendre tűzte az Újfalu lakosságától érkezett megkeresést.
Elmondja, hogy az önkormányzat a belvíz okozta károk megszüntetésére és kiküszöbölésére
főként a téli hónapokban rengeteg időt és energiát fordított, és örült, hogy sikerült a lakóházak
közeléből a belvizet elvezetnie. Ennek ellenére az Újfaluból az önkormányzat számára igen
érdekes megkeresés érkezett. Tény, hogy valóban fel volt ázva az újfaluban lévő út, de amit a
megkeresésben szerepeltettek, hogy a mentő és személyautó részére járhatatlan az út, az
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szinte már felért egy rágalmazással. Amikor a megkeresés beérkezett az önkormányzathoz,
még aznap az Alpolgármester Úrral személyesen, saját személyautóval kijöttek Újfaluba és
végigjárták az utakat. Az biztos, hogy száguldozni nem lehetett a földúton, de szép lassú
tempóban igenis járható volt az út.
Az önkormányzat elkészítette azt a kimutatást és előterjesztésben a testület részére ki is adta,
amelyben megbontásban szerepelt, hogy az újfaluban élők részéről milyen nemű és mértékű
adók folynak be. Az önkormányzatnak folyamatosan az a célja, hogy a lehető legtöbb helyen
biztosítsa a megfelelő közlekedéshez szükséges utat. Sajnos a belterületen is még vannak
olyan utcák, amelyben a szilárd burkolat nincs kiépítve.
Az önkormányzat erejéhez és lehetőségéhez mérten egyformán végzi feladatát mind
külterületen, mind belterületen. Az újfaluban történő szilárd burkolatú út kiépítését is szem
előtt tartja, melynek érdekében már évekkel ezelőtt elkészítette az újfaluban kiépítendő út
építési terveit, hogy amennyiben pályázati lehetőség nyílik rá, azonnal be tudja nyújtani
pályázatát útépítésre. Arra sajnos az önkormányzatnak nincs forrása, hogy saját erejéből, saját
bevételeiből utakat építsen.
Igen sajnálatosnak tartja azt, hogy éppen azok, akik a megkeresést aláírták és az
önkormányzathoz eljuttatták, közülük bizony egy sem jelent meg a közmeghallgatáson.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Százi József: Elmondja, meglátása szerint a jelenlevők nevében is nyilatkozhat, hogy valóban
igen könnyű vádaskodni, de elég nehéz a feladatot megoldani. A jelenlevők tisztában vannak
azzal, és ezúton meg is kívánják köszönni az önkormányzatnak, hogy az újfaluban
felgyülemlett belvizet elvezette az önkormányzat. Sajnos a külterületen vannak olyan helyek,
ahol bizony nem az út, hanem már a tanyák is veszélyben voltak, és azok mentése bizony
sokkal előrébb való.
Az újfalu és az önkormányzat összefogásával megoldható a veszély elhárítása, és az itt lakók
nagy többsége részt is vett a munkálatokban önként, hiszen csak így leget elérni az
eredményeket. Ha mindenki ezt tenné, és nem azt várná, hogy az önkormányzat oldjon meg
mindent egyedül, akkor talál nem itt tartana sem a település, sem az ország.
Elmondja, hogy a MÁV körzeti kirendeltsége segítséget tud nyújtani abban, hogy nagyobb
méretű köveket felajánl az újfalu földútjának feljavítása érdekében. Sajnos a belvíz azt a
területet is ellepte, ahol jelenleg a zúzott kő található, de ha a víz egy kicsit elapad, akkor meg
lehetne közelíteni a területet, és szét lehetne teríteni a földúton.
Kispál István: Elmondja, hogy már ő is tud a zúzott kő felajánlásról és ígéri, amint lehetőség
adódik rá, az kihelyezésre is fog kerülni.
Elmondja továbbá, hogy nem ide tartozik ugyan, de tájékoztatja az itt élőket, hogy az
önkormányzat a Főnix Egyesülettel még a tavaszi idényben, április végén, május elején a
Négyestelepülési és Rohodai temetők rendbetételét, kitakarítását fogja elvégezni. Aki tud, azt
szívesen látják a társadalmi munka során.
-----------
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Kispál István polgármester ismerteti a Képviselő-testület 12/2011.(I.27.) ÖK számú
határozatát.
------------A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette az újfalusi lakosságtól érkező megkeresése
ügyében adott tájékoztatót.

_______________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 óra 45 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző
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J E GYZ Ő K Ö NYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Négyestelepen 2011.
április 11-i közmeghallgatással egybekötött ülésén.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József, Benedek János,
Bunduláné Balázs Mária és Urlauberné Horváth Éva – képviselők,
az újfalu lakosságából 8 fő.
Távolmaradt: Botka Sándor alpolgármester és Dr. Muskó Zsolt képviselő.

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

Az ülést megnyitja.

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

--------

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

JAVASLAT

1.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének végrehajtásáról,
a 2011. évi költségvetési tervről
Előadó: Kispál István polgármester

2.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programjáról
Előadó: Kispál István polgármester)

3.) Tájékoztató a Halasvíz Kft általi önkormányzati tulajdonú vizi-közműből szolgáltatott
ivóvízről
Előadó: Farkas István ügyvezető

4.) Tájékoztató a
tevékenységéről

Felső-Bácskai

Hulladékgazdálkodási

(Előadó: Agatics Roland igazgató)

5.) Tájékoztató a szennyvízhálózat és tisztító beruházás állásáról
(Előadó: Kispál István polgármester)

6.) Egyéb kérdések, bejelentések
(Előadó: Kispál István polgármester)

_______________________

Kft

közszolgáltatási
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének
végrehajtásáról, a 2011. évi költségvetési tervről
2.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági
programjáról
3.) Tájékoztató a Halasvíz Kft általi önkormányzati tulajdonú vizi-közműből
szolgáltatott ivóvízről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Nagy tisztelettel köszönti maga és a Képviselő-testület nevében a Négyestelepi
Tanyaközpontban megjelent külterületi lakosokat és szóbeli tájékoztatást ad:
 a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének végrehajtásáról és a 2011.
évi költségvetési tervéről
 a Községi Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programjáról
 a Halasvíz Kft által szolgáltatott ivóvízről.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette a 2010. évi költségvetési tervének
végrehajtásáról, a 2011. évi költségvetési tervéről, az önkormányzat gazdasági programjáról,
és az ivóvízről szóló tájékoztatót.
____________________________

4.) Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft közszolgáltatási
tevékenységéről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Lakosságot, hogy a hulladékszállítást végző üzemeltető
Kisszállás külterületén a tanyaközpontokhoz kihelyezett 5 m3-es hulladékgyűjtő
edényzetekből ugyan úgy, mint a belterületen, heti rendszerességgel elszállítja a hulladékot.
Az önkormányzat a külterületi lakosság által keletkezett és kihelyezett hulladékszállítási díját
a szolgáltatás bevezetése óta magára vállalja, ezzel is segíteni próbál a tanyán élők
mindennapjaiban, továbbá, a kihelyezett hulladékgyűjtő edények lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a település külterületén is megóvjuk környezetünket, és a háztartásokban keletkező
szemét ne kerüljön a külterületi erdőkbe, földterületekre lerakásra.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette a hulladékszállításról szóló tájékoztatót.

____________________________

5.) Tájékoztató a szennyvízhálózat és tisztító beruházás állásáról
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a lakosságot, hogy a szennyvízberuházás megvalósítására az
önkormányzat 2010. őszén benyújtotta pályázatát, mely jelenleg elbírálás alatt van. Elmondja,
ez a külterületi lakosságot nem érinti, mivel a pályázati lehetőség csak arra irányult, hogy egy
adott település belterületén kiépítésre kerülő szennyvíztisztító rendszer kiépítése valóra
válhasson.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette a szennyvízhálózat és tisztító beruházás
állásáról szóló tájékoztatót.
____________________________

6.) Egyéb kérdések, bejelentések
Haupt Magdolna: Elmondja, nagyon örül, hogy itt Négyestelepen is sor került a
közmeghallgatás tartására. A lakosság nevében nyilatkozva elmondja, jó, hogy az
önkormányzat minden negyedévben ad ki Önkormányzati Tájékoztatót, mert így a
külterületen élők is sokszor olyan hasznos információkhoz tudnak jutni, ami egyébként
elkerülhetné őket. Érdeklődik, hogy az Önkormányzati Tájékoztatóban említett
jelzőrendszeres házi segítségnyújtó készülékek igénylésére, kihelyezésére van-e még mód,
ugyanis az élettársával mindketten agyvérzésen estek már át, ezért nagy szükségük lenne a
készülékre.
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Kispál István: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a készülékeket a Baptista Szeretetszolgálat
keretében működő Filadelfia Segítőszolgálat támogatás igénybevételével 3 éves futamidőre
ingyenesen bocsájtja a rászorulók rendelkezésére. A jelzőrendszer igen hasznos és több
funkciót is ellát, mivel nemcsak diszpécserközpontot lehet vele hívni, hanem egyúttal
kommunikálni is lehet az ügyeletessel, így a vészhívást fogadó diszpécser a jel fogadását
követően azonnal tudja, hogy mentőt, illetve orvost küldjön a beteghez. A Szolgálat
megkereste az önkormányzatot, és első körben 30 db készülék kihelyezésére tett ajánlatot,
majd a településről jelentkező nagyszámú igény miatt azt megnövelte, így jelenleg 45
készülék kihelyezésére fog a közeljövőben sor kerülni. A mostani igényt jelenteni fogja a
Szolgálatnak, és amennyiben van még szabad készülék, akkor biztos abban, hogy az
kihelyezésre kerülhet.
Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy az önkormányzat a Főnix Egyesülettel közösen még
a tavaszi idényben, április végén, május elején a Négyestelepülési és Rohodai temetők
rendbetételét, kitakarítását fogja elvégezni. Aki tud, azt szívesen látják a társadalmi munka
során.

_______________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19 óra 15 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

