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Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 

mind a 7 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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N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

 

1.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására 

benyújtott igény hiánypótlásáról, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

rendeletének módosításáról 

 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

 

 

2.) Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által meghirdetett 2011. évi 

rendezvények és sportesemények támogatására 

 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

 

 

3.) A Községi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

 

 

4.) Egyéb kérdések, bejelentések 

 

 

 

 

 

 

   ____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatására benyújtott igény hiánypótlásáról, az önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat az 53/2011.(III.30.) ÖK 

számú határozata alapján benyújtotta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igényét a Bács-Kiskun Megyei 

Államkincstárhoz. Megjegyzi, hogy a megyéből elsőként Kisszállás településről érkezett be 

az igény. A feldolgozás során hiánypótlásra szólították fel az önkormányzatot, így ennek 

megfelelően az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét módosítani 

szükséges. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változtatására nem kerül sor, 

csupán a költségvetési rendeletben megbontva kell szerepeltetni a költségvetés összesített 

hiányát működési hiányra, ezen belül a tárgyévi és a tárgyévet megelőző év működési 

hiányára, valamint felhalmozási hiányra.  

 

 

Nagyné Szabó Erzsébet: Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Megyei 

Államkincstár a Belügyminisztériummal folyamatos egyeztetést követően, valamint az Önhiki 

feldolgozó program alapján szólítja fel az önkormányzatokat a hiánypótlások teljesítésére. 

Sajnos a program sem mindig egyértelmű, ezért az Államkincstárral napi kapcsolatban van az 

önkormányzat.  

A hiánypótlás teljesítése érdekében az önkormányzatnak a 2011. évi költségvetésében ki kell 

mutatnia a tárgyévi és előző évi működési hiányát. Ez adott helyzetben kissé érdekesen 

alakul, mivel a tárgyévi működési hiány 198 eFt, míg az előző évi 55.374 eFt. A Képviselő-

testület a 2011. évi költségvetésében a kommunális adó bevételéből 2.964 e Ft felhalmozási 

bevételt tervezett, azonban a KGR-K11 Költségvetési program nem adott lehetőséget arra, 

hogy ezt kimutassa az Önkormányzat, hanem a kommunális adó teljes bevételét működési 

bevételként kellett szerepeltetni. Ezért a költségvetési rendelet 3. számú mellékletét úgy kell 

módosítani, hogy a kommunális adóból származó bevételeket teljes egészében működési 

bevételként és nem fejlesztési bevételként kell kezelni. A kamatkiadások az önkormányzati 

rendeletben a dologi kiadások között szerepelnek, viszont a fent említett program a 

felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadásokat felhalmozási kiadások között 

szerepelteti, ezért a rendelet 3. számú mellékletében a felhalmozási célú kamatkiadásokat a 

felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni. 

Az átdolgozást követően elmondható, hogy az önkormányzatnak 6.031 eFt felhalmozási 

hiánya is van a tényleges 55.572 eFt működési hiánya mellett. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  
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Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján az 

önkormányzatoknak a kommunális adóról szóló rendeletükben meg kell határozniuk az 

adóbevételt felhasználásának célját, vagyis hogy mire kívánják fordítani, ezért nem érti, hogy 

lehet akkor a kommunális adó bevételét teljes egészében működési bevételnek tekinteni. 

Nagyon reméli, hogy nem azért kell az önkormányzat működési hiányát tárgy évi és előző évi 

működési hiány alapján megbontani, hogy csak a 2011. évi adatok alapján lehessen jogosult 

az önkormányzat a támogatásra, mert akkor azzal a 198 e Ft-tal nem oldódik meg az 

önkormányzat helyzete. 

 

Kispál István: Megjegyzi, hogy valóban nagyon érdekes a Belügyminisztérium ezen 

álláspontja, hogy a működési hiányt évenként megbontásban kéri. Kisszállás esetében ez azért 

sem szerencsés, mivel az önkormányzat éppen azért hozta a megszorító intézkedéseinek 

sorozatát, a képviselői tiszteletdíjak lecsökkentését, az összes önkormányzati dolgozó 

munkaidejének lecsökkentését, és mindenféle kiadások lefaragását, hogy az előző években 

már felszaporodott tényleges működési hiányát már ne szaporítsa tovább. Reméli, hogy a 

bírálat során azt is figyelembe veszik, hogy egyes önkormányzatok mit tettek annak 

érdekében, hogy a továbbiakban is működhessenek, hogy intézményeiket fenntarthassák.  

 

Nagyné Szabó Erzsébet: Az Államkincstárral történő egyeztetés kapcsán felvetődött, hogy az 

önkormányzatoktól beérkezett ÖNHIKI támogatási igények elbírálásába beszámítanak a ki 

nem fizetett szállítói tartozások, valamint az oktatási forráshiány is. Az átdolgozás után nem 

érvényesül az a korábbiakban elvárt alapelv, mely szerint a működési bevételeknek fedezniük 

kell a működési kiadásokat, valamint a felhalmozási bevételeknek a felhalmozási kiadásokat. 

Nem tudhatjuk, hogy az Önhiki támogatás elszámolásánál a fentiekben végzett módosítások 

okoznak-e majd problémát. 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy az önkormányzat a gazdálkodása során mindig arra 

törekedett, hogy a fentiekben leírt felhalmozási-működési egyensúlyt fenntartsa, mely a 

mostani módosítást követően az előirányzat szintjén már nem fog teljesülni. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat 

Képviselő-testület 

 

15/2011.(IV.19.)  

önkormányzati rendelete 

 

A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

6/2011.(II.17.) számú rendeletének módosításáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés a), 

b) és c) pontja, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. 

törvény 65. §. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  
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16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 91. §. (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a Kisszállás Község Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetéséről szóló 6/2011.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosítására a 

következőket rendeli el. 

 

1. §. 

 

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

   

„(2) Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  

a.) az önkormányzat 2011.  évi  költségvetésének 
 

aa.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét                            390.163 e Ft-ban  

    ab.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét                             335.805 e Ft-ban  

  ac.) tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét       54.358 e Ft-ban  

            állapítja meg.  

 

b.) Az önkormányzat a finanszírozási célú kiadások összegét 115.961e Ft-ban, a 

költségvetés összesített hiányát 61.603 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 

 

ba.) működési hiány                 55.572 e Ft 

                   Ebből: 

                   baa.) tárgyévi működési hiány 198 e Ft 

                   bab.) előző évi működési hiány 55.374 e Ft 

 

             bb.) felhalmozási hiány 6.031 e Ft.”  

 

c.) Bevételi  főösszegét 451.766 e Ft-ban állapítja meg, 

 

              ezen belül: 
 

              I. Működési bevételek 

 

  1. Intézményi működési bevételek  30.448 e Ft 

  2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

  2.1. Illetékek 

  2.2. Helyi adók  35.050 e Ft 

    2.3. Átengedett központi adók  94.608 e Ft 

  2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos   

         bevételek   4.443 e Ft 

 

            II. Támogatások 

 

 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 

  1.1. Normatív hozzájárulások  89.166 e Ft 

  1.2. Központosított előirányzatok   

  1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, 

         illetve támogatott előadóművészeti  

         szervezetek támogatása 

  1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások   46.469 e Ft 
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  1.5. Fejlesztési célú támogatások  

 

          III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 

 

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.000 e Ft 

 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2.600 e Ft 

     tőkebevételei 

 3. Pénzügyi befektetések bevételei  

 

IV. Támogatásértékű bevételek 

 

 1. Támogatásértékű működési bevételek   24.663 e Ft 

      - ebből  TB alaptól                             12.700 e Ft 

 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek  57.673 e Ft 

 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 

 

 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 

     államháztartáson kívülről  

 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 

     államháztartáson kívülről 

 

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 

       alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 43 e Ft 

 

Költségvetési bevételek összesen: 390.163 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  
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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  61.603 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       451.766 e Ft-ban   

 állapítja meg, 

 

      ezen belül: 

 

I. Személyi juttatások 109.258 e Ft 

II. Munkaadót terhelő járulékok  29.633 e Ft 

 

III. Dologi kiadások  100.446 e Ft 

 

IV. Támogatásértékű kiadások 

 

 1. Támogatásértékű működési kiadások 12.703 e Ft 

 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 

 

V. Véglegesen átadott pénzeszközök 

 1. Működési célra véglegesen átadott pénzeszközök 19.343 e Ft 

 2. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök 

 

VI. Önkormányzatok által folyósított ellátások 58.510 e Ft 

 

VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai  350 e Ft  

 

VIII. Felhalmozási kiadások 

 

 1. Beruházások, felújítások 4.301 e Ft 

 2. Tárgyi eszköz beszerzés 1.261 e Ft 

 

IX. Hitelek törlesztése 

 

 1. Mínusz pénzkészlet miatti hitel törlesztés 38.374 e Ft 
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 2. Működési célú hiteltörlesztés 11.000 e Ft 

 3. Fejlesztési célú hitel törlesztés 2.964 e Ft 

            4. Munkabér hitel törlesztés 6.000 e Ft 

            5. Megelőlegezési hitel törlesztés 57.623 e Ft” 

 

2. §. 

 

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„3. §. 

 

(1) Az önkormányzat bevételeinek a részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 3. 

számú melléklet tartalmazza. 

(4) Az önkormányzatot megillető központi támogatás jogcímeit és összegét a 4. számú 

melléklet tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet 

tartalmazza.                                    

(6) Az önkormányzat 2011. évre tervezett közvetett támogatásait a 6. számú melléklet 

tartalmazza.” 

 

3.§. 

 

 

  A R. 4. §- az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. §. 

 

(1) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat intézményeinek létszámkeretét a 8. számú melléklet tartalmazza 

(3) Az önkormányzat 2011. évi hitelállománnyal kapcsolatos adatait a 9. számú melléklet 

tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait és kezességvállalását 

a 10. számú melléklet tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat adott kölcsöneinek állományát és azok visszatérüléseit a 11. számú 

melléklet tartalmazza.” 

 

 

4. §. 

 

Átszámozás miatt a R. 4. §-a 5. §-ra, az 5. §-a 6. §-ra, a 6. §. 7. §-ra, a 7. §. 8. §-ra, a 8. §. 9. §-

ra módosul. 

 

5. §. 

 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 
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            3. számú melléklet 

   

Kisszállás Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése  

működési és felhalmozási célú bontásban 

BEVÉTELEK   

Ezer Ft-

ban 

 

Megnevezés Működési Fejlesztési Összesen 

1. Működési bevételek 30 448   30 448 

2. Sajátos működési bevételek       

    a, Helyi adók       

        Magánszemélyek kommunális adója 11 000  11 000 

        Állandó jellegű iparűzési adó 20 000   20 000 

        Ideiglenes jellegű iparűzési adó 50   50 

        Építményadó 4 000   4 000 

    b, Pótlék 300   300 

    c, Bírság 50   50 

    d, Egyéb bevétel 400   400 

    e, Átengedett központi adók       

        Személyi jövedelemadó 83 608   83 608 

        Gépjárműadó 11 000   11 000 

    f, Egyéb sajátos bevételek 3 693   3 693 

3.Központi költségvet.kapott ktg.vet. 

támog.       

    a, Normatív hozzájárulások 89 166   89 166 

    b, Normatív, kötött felh. támog. 46 469   46 469 

4. Támogatásértékű bevételek       

    a, Támogatásértékű működési bevételek 24 663   24 663 

    b, Támogatásértékű felhalmozási 

bevételek   57 673 57 673 

5. Átvett pénzeszközök        

6. Adott kölcsön visszatérülés   43 43 

7. Finanszírozási bevételek       

    a, Működési célú hitelfelvét 61 603   61 603 

8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek       

    a, Üzemeltetési díj   2 600 2 600 

    b, Ingatlan értékesítés   5 000 5 000 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 386 450 65 316 451 766 
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KIADÁSOK 

    

Megnevezés 

       

1. Személyi juttatások 109 258   109 258 

2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 633   29 633 

3. Dologi kiadások 95 248   95 248 

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 350   350 

5. Szociális ellátások 58 510   58 510 

6. Beruházások, felújítások   4 301 4 301 

7. Tárgyi eszköz beszerzés   1 261 1 261 

8. Támogatásértékű kiadások       

    a, Támogatásértékű működési kiadások 12 703   12 703 

9. Átadott pénzeszközök       

     a, Működési célra átadott pénzeszközök 19 343   19 343 

10. Hiteltörlesztés       

     a, "-" pézkészlet miatti hiteltörlesztés 38 374   38 374 

     b, Munkabérhitel törlesztés 6 000   6 000 

     c, Működési célú hiteltörlesztés 11 000   11 000 

     d, Fejlesztési célú hiteltörlesztés   2 964 2 964 

     e, Megelőlegezési hiteltörlesztés   57 623 57 623 

11. Felhalmozási célú kamatkiadások       5 198 5 198 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 380 419 71 347 451 766 

    

 

_______________________ 

 

 

2. Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által 

meghirdetett 2011. évi rendezvények és sportesemények támogatására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat az idei 

évben is meghirdette a megyében megrendezésre kerülő kulturális és sportrendezvények 

támogatására irányuló pályázati felhívását. Javasolja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az 

önkormányzat a 2011. évben megrendezésre kerülő rendezvényeire nyújtsa be pályázatát a 

mellékletben foglaltak szerint. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

65/2011.(IV.19.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Települési rendezvény pályázat benyújtásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat által meghirdetett „2011. 

évi települési rendezvények támogatására” benyújtja 

pályázatát. 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 

rendezvényt 2011. augusztus 19-én a Kastélyparkban 

szabadtéri előadásként megrendezi.  

 

A rendezvény összes költsége:  300.000 Ft 

A megvalósításhoz igényelt támogatás: 150.000 Ft 

Az önkormányzat saját erő fedezete:  150.000 Ft. 

 

A Képviselő-testület a rendezvény megvalósításához 

szükséges saját erő fedezetet a 2011. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

66/2011.(IV.19.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Sportrendezvény pályázat benyújtásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat által meghirdetett „2011. 

évi sportrendezvények támogatására” benyújtja 

pályázatát. 
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A sportrendezvény összes költsége:  180.000 Ft 

A megvalósításhoz igényelt támogatás:   80.000 Ft 

Az önkormányzat saját erő fedezete:  100.000 Ft. 

 

A Képviselő-testület a sportrendezvény 

megvalósításához szükséges saját erő fedezetet a 2011. 

évi költségvetésében biztosítja. 

 

_______________________ 

 

 

3. A Községi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervéről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Elmondja, a közbeszerzési törvény a helyi önkormányzatoknak előírja a 

költségvetési év elején, de legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési terv 

készítésének kötelezettségét. Az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében beruházás 

végrehajtását nem tervezett, illetve sem árubeszerzés, sem szolgáltatás, sem pedig 

szolgáltatási koncesszió megrendelése nem indokolja a közbeszerzési terv készítését. 

 

 

  

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

---------- 

 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót. 

 

 

_______________________ 

 

 

4. Egyéb kérdések, bejelentések 
 

 

Benedek János: Több soron érkezett már hozzá lakossági megkeresés, ezért érdeklődik, hogy 

a vízdíj esetében a jelenlegi díjbeszedés helyett nem lehetne a csekkes fizetésre áttérni? Ezt az 

önkormányzatnak kell kezdeményeznie az üzemeltetőnél, vagy mi ennek a módja, továbbá, 

hogy ez nem jelentene plusz költséget a lakosságnak, ha a jelenlegi díjbeszedő helyett postán 

csekken történő befizetéssel történne a vízdíj kiegyenlítése? 

Elmondja továbbá, hogy a Víziközmű Társulat 2011. április 15–én közgyűlést tartott, ahol 

elfogadásra került a társulat 2010. évi mérlege.  

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselőt, az önkormányzatnak kell jeleznie az üzemeltető felé, 

hogy a jövőben az vízdíjat  csekkes formában kívánja a település lakossága megfizetni. Az 

üzemeltetővel volt már erről szó, és akkor is felmerült, hogy amennyiben a település áttérne a 
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csekken történő fizetési módra, akkor az milyen pluszköltséggel járna, de tájékoztatta az 

üzemeltető, hogy ez semmiféle többletköltséget nem okoz a lakosságnak. Ígéri, hogy ez 

ügyben keresni fogja az üzemeltető Halasvíz Kft-t. 

 

Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy: 

 

- A Filadelfia Segítőszolgálat által megkezdődött a településen a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtó készülékek kitelepítése. 

 

- Május 5. és 6-ára a Főnix Egyesület társadalmi munkát szervez, ahol a 

kisszállási külterületi temetők rendbetételét kívánják megvalósítani. Az 

egyesület az önkormányzat részéről 3-5 fős személyi segítséget kér, mivel a 

gépi munkák megoldására már vannak felajánlások. A társadalmi munkában az 

egyesület alapító tagjai mellett Nikowitz Oszkár Belgrádi Nagykövet Úr is 

részt vesz. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat eddig is támogatta az 

egyesületet az általa kitűzött célok megvalósításában, továbbá a helyi temetők 

rendbetétele mindannyiunk kötelessége, ezért javasolja a testületnek, hogy aki 

tud, az vegyen részt a munkálatok elvégzésében.  

 

- Május 14-15-én az Oromhegyei testvértelepülés a falunapra meghívta és várja 

az önkormányzatot. Két napos rendezvényről van szó, ezért egyeztetni kell az 

időpontokat, hogy mely napokra kik is tudják vállalni a kiutazást. 

 

____________ 
 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 órakor berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 


