JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-i
soros ülésén.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József, Benedek János
Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt és
Urlauberné Horváth Éva – képviselők
Kiss Tibor ügyvezető
Nagyné Szabó Erzsébet gazdálkodási főtanácsos.
Varga Nándorné intézményvezető
Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
mind a 7 főjelen 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.) Beszámoló a Kisszállási Önkormányzati Kft. 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló
2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2010-2011. évi munkájáról
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
3.) Beszámoló a szociális étkeztetés 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Készfizető kezességvállalás a Viziközmű Társulat által felveendő hitelre
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Előterjesztés az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának eljárási
rendjéről szóló szabályzatáról
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Javaslat az I. sz. háziorvosi szolgálat orvosi állás meghirdetésére
Előadó: Kispál István polgármester
8.)Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a
tevékenységéről

Kisszállási

Önkormányzati

Kft.

2010.

évi

Előadó: Kispál István polgármester
Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésében elmondja, hogy a bértúllépés az miatt következett be, hogy a
2010. évi üzleti terv elfogadása után a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a szociális otthon
hétvégi étkeztetését nem a tompai önkormányzat konyhájáról, hanem a kft. konyhájáról
biztosítja. Az adagszám a szociális otthon esetében 30, mely 15-20 adaggal növekedett,
miután a Képviselő-testület a szociális étkeztetést a hétvégi igénybevételre is kiterjesztette.
Felhívja a figyelmet, hogy a 2.068.000 Ft-os hiány a törzstőkét csökkenti.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság valamint a Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak
alapján javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kisszállási Önkormányzati Kft 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolót valamint a könyvvizsgálói jelentést fogadja el. Egyben
javasolja, hogy a Kft. ezentúl félévente számoljon be pénzügyi helyzetéről.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
79/2011.(V.26.) ÖK
HATÁROZAT
Kisszállás Önkormányzati Kft 2010. évi
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján
elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2010. évi
egyszerűsített éves beszámolóját.

-----------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
80/2011.(V.26.) ÖK
HATÁROZAT
Kisszállás Önkormányzati Kft 2010. évi
független könyvvizsgálói jelentésének elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2010. évi
egyszerűsített éves beszámolójáról szóló független
könyvvizsgálói jelentést.
____________________________

2. Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2010-2011. évi munkájáról
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
(Beszámoló mellékelve)
Varga Nándorné: Kiegészítésében elmondja, hogy a dolgozók munkaideje csökkentve lett,
viszont az óvoda nyitva tartását nem csökkenthetik. Kevesen vannak a dolgozók a 64.
gyereklétszámra, ezért szeretné, ha egy dajkát felvehetnének. Megköszöni a Képviselőtestület együttműködését, támogatását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horvát Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy bizottsági ülésen tárgyalták, hogy a
gyermekorvosra sok panasz érkezett a szülők részéről, mert sokszor előfordult, hogy nem volt
jelen a rendeléseken, és a távollétről nem tájékoztatott senkit, vagy jelezte ugyan a
helyettesítő orvos nevét, de a helyettesítésről viszont az illető orvos nem tudott.
Dr.Muskó Zsolt: Véleménye szerint ilyen kevés gyermeklétszámmal nem biztos, hogy
szükségünk van teljes praxisú gyermekorvosra. Felvetette a vegyes körzet kialakításának
lehetőségét.
-----------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
81/2011.(V.26.) ÖK
Napraforgó Óvoda 2010/2011. évben végzett
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Napraforgó Óvoda 2010/2011. tanévben
végzett munkájáról szóló beszámolót.
____________________________

3. Beszámoló a szociális étkeztetés 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Kispál István polgármester
(Beszámoló mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horvát Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
82/2011.(V.26.) ÖK
HATÁROZAT
Szociális étkeztetés ellátásának 2010. évi beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a szociális étkeztetésről szóló 2010. évi
beszámolót.
____________________________
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4. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Kispál István polgármester
(Beszámolók mellékelve)
Kispál István : Elmondja, hogy a két tanyagondnok feladata nagyon sok. Sok a plusz feladat,
amit az Önkormányzatnak nem térítenek. A legnagyobb gond a gyermekszállítás az iskolába a
külterületekről. Szeptembertől el kell gondolkodni azon, hogy inkább a bérletet vásároljuk-e
meg a gyerekeknek.
Nagyon sok a túlórájuk, amit az iskolai szünetben (mivel akkor a gyermekszállítás szünetel)
ki tudnak venni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horvát Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a jelzőrendszerek kihelyezésre kerültek. Az
éjszakai ügyelet a tanyagondnokok feladata lesz. Az együttműködési megállapodást még nem
kötötték meg a Szeretetszolgálattal. 12.000 Ft/hó lesz a díjazásuk az ügyeleteseknek.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
83/2011.(V.26.) ÖK
I. számú Tanyagondnoki körzetben végzett
feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja az I. számú tanyagondnoki körzetben végzett
2010. évi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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84/2011.(V.26.) ÖK
II. számú Tanyagondnoki körzetben végzett
feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a II. számú tanyagondnoki körzetben végzett
2010. évi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
____________________________

5. Készfizető kezességvállalás a Viziközmű Társulat által felveendő
hitelre
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta a napirendet és az előterjesztésben foglaltak alapján javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

85/2011.(V.26.) ÖK
HATÁROZAT
A Környezet és Energia Operatív Program keretében
szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044 azonosító számú projekt
finanszírozásáról
1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Kisszállás
Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a
Környezet és Energia Operatív program keretében
szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra, KEOP1.2.0/B/10-2010-0044 azonosító számú pályázattal
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nettó 1.186.062.345 Ft beruházási
(támogatási hányad: 80,62 %).

összeggel

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a
fenti projekt pénzügyi finanszírozásához szükséges
229.896.434 Ft önrészt az alábbi módon biztosítja:
-

EU Önerő Alap támogatás igénybe vétele:
114.948.217 Ft
Saját forrás: 114.948.217 Ft, melyet az alábbi
módon biztosít:
-114.837.173 Ft Víziközmű társulat hitelvétele
-111.044 Ft az önkormányzat saját
költségvetéséből.

3. Amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a
támogatást az EU Önerő Alapból, vagy a forrás nem
áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon
fogja biztosítani.
Ezzel egyidejűleg a 138/2010. (VII.29.), és
178/2010.(IX.28.) ÖK sz. határozat a hatályát veszti.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
86/2011.(V.26.) ÖK
Víziközmű Társulati hitel készfizető
kezesség vállalásáról

HATÁROZAT

1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján
minősített többséggel elfogadta, hogy a szennyvízelvezetésre és tisztításra benyújtott KEOP-1.2.0/B/102010-0044 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan, a
Kisszállási Víziközmű Társulat (6421, Kisszállás,
Felszabadulás u. 28.) 8 éves futamidőre az OTP Bank
Nyrt.-nél igényelt legfeljebb 114.837.173 Ft-os hitelére
és annak járulékaira az önkormányzat készfizető
kezességet vállal.
2. Kisszállás Község Önkormányzata a hitel jogi
biztosítékául a forgalomképes vagyonából a 740/52, 905,
908 és a 792/19 hrsz-ú ingatlanokat ajánlja fel.
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3. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
kinyilatkozza, hogy az 1. pontban szereplő
hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalása megfelel az
1990. évi LXV. törvény 88. §. (2) bekezdésében foglalt
előírásoknak.
Határidő: azonnal
Felelős: Kispál István Polgármester
Ezzel egyidejűleg a 180/2010. (IX.28.) ÖK sz. határozat
a hatályát veszti.
____________________________

6. Előterjesztés az európai uniós források igénybevételének és
felhasználásának eljárási rendjéről szóló szabályzatról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a támogatási szerződéshez szükséges, hogy ilyen szabályzattal
rendelkezzen az Önkormányzat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta a napirendet és az előterjesztésben foglaltak alapján javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra.
-----------

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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87/201.(V.26.) ÖK
HATÁROZAT
az európai uniós források igénybevételének és
felhasználásának eljárási rendjéről szóló szabályzatról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja az európai uniós források igénybevételének és
felhasználásának eljárási rendjéről szóló szabályzatot.

____________________________

7. Javaslat az I. sz. háziorvosi szolgálat orvosi állás meghirdetésére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Javasolja megvizsgálni a vegyes körzetek kialakításának lehetőségét, de előtte
szükséges a gyermekorvossal a problémákat megbeszélni.
Urlauberné Horvát Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
88/2011.(V.26.) ÖK
HATÁROZAT
I.sz. háziorvosi körzet ellátására pályázat kiírásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
fenntartásában lévő I. számú háziorvosi körzet
betöltésére pályázatot ír ki az alábbi feltételek mellett:
A pályázatot meghirdető szerv:
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Munkahely és munkakör megnevezése:
I. számú felnőtt háziorvosi körzet
6421 Kisszállás Petőfi u.22.
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Háziorvos
Körzethez tartozó lakosságszám: 1257 fő
- vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
- területi ellátási kötelezettséggel,
- hétvégi központi orvosi ügyeletben való részvétellel.
Pályázati feltételek:
- 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet szerinti képesítés és
az ott, valamint a 18/2000.(II.25.) Korm.
rendeletben előírt feltételek megléte,
- büntetlen előélet.
Csatolandó:
- 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- diploma hiteles másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést tanúsító okiratok hiteles másolata,
- háziorvosi egészségügyi alkalmasság meglétét
igazoló okmány másolata,
- OONY-ba vétel igazolása
- ha a pályázó vállalkozóként kívánja feladatát
ellátni, akkor a vállalkozói tevékenységet igazoló
okirat másolata,
- a praxis betöltésének kezdő időpontja: a döntést
követően azonnal, illetve a háziorvosi működtetési
jog
hatósági
engedélyeinek
megszerzését
követően,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában
részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázat benyújtása: 1 példányban, zárt
borítékban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi
pályázat” postai úton, ajánlott küldeményként
Kisszállás Község Önkormányzat 6421 Kisszállás
Felszabadulás u. 28. címre)
Pályázat beérkezésének határideje:
a megjelenéstől számított 15. nap l2 óra.
A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül.
A pályázati eljárás során a pályázónak a Képviselőtestület előtt meg kell jelennie, és szóban előadni a
részletes elképzeléseit.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Kispál
István polgármestertől a 36-70/331-3492 telefonszámon.
__________________________
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8. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Bácsalmási Autós Egyesület
május 22-én reggel 8,00 órától 20,00 óráig autós versenyt rendezett az Április 4. utcában.
Engedélyt kértek a verseny megrendezésére . Az utca lakosait kiértesítették a rendezvényről.
Mindent rendben hagytak maguk után. A rendezvénnyel kapcsolatban negatív észrevétel nem
volt a lakosság részéről.
Következő évben is szeretnék megrendezni a versenyt.
Elmondta, hogy május 14-én Oromhegyesen vettünk részt Falunapokon, illetve május 25-én
pedig Palicson.
Holnap, azaz május 27-én az ATV egy órás műsort vesz fel községünkről a falusi turizmusra
való népszerűsítéshez. Erdélyiné Zsoldos Ildikó fogja bemutatni községünk turisztikai
látványosságait.
Május 29-én gyermeknap lesz, melyet úgy mint előző években most is megrendezünk. A
Doszpod cukrászda felajánlott 1 gombóc fagyit minden gyermek részére ingyenesen, ha a
másodikat a szülő kifizeti (egyet fizet – kettőt kap). Javasolja , hogy a másik gombóc fagyit
(melyet a szülő fizetne) fizessék ki a képviselők.
Kiss Tibor felajánlása 1-1 póló volt az óvódás és általános iskolás gyermekek részére.
A Konyhán kalácssütés lesz. A kiskunhalasi Kozla Cukrászda pogácsát ígért, valamint a
Kalmár Pékség is.

____________________________

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

Kmf.
Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző
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