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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 1-jei
ülésén.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József, Benedek János,
Bunduláné Balázs Mária és
Urlauberné Horváth Éva – képviselők.

Távolmaradt: Dr. Muskó Zsolt képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
6 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.) A Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester

2.) Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési terve I. féléves
végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester

3.) Beszámoló a Kisszállás Önkormányzati Kft. 2011. I. félévi tevékenységéről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

4.) Javaslat a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kispál István polgármester

5.) Pályázat benyújtása az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok
támogatásának II. ütemére
Előadó: Kispál István polgármester

6.) Kistérségi belső ellenőrzési társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

7.) Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.) önkormányzati tulajdonú ingatlanra
beérkezett vételi ajánlatáról
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Előadó: Kispál István polgármester

8.) Kisszállási Sportegyesület U-19 labdarúgó csapatának utaztatási kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester

9.) Sportcsarnok kézilabda mérkőzések idejére történő igénybevétele iránti kérelem
Előadó: Kispál István polgármester

10.)
Előterjesztés az Önkormányzatok a Jövő Szakembereiért Tehetséggondozó
Alapítvány Kuratóriumához benyújtandó pályázatról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző

11.)

„Bagolyvár” épületkomplexumra kötött előszerződés felbontása
Előadó: Kispál István polgármester

12.)
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt
eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

13.)

Képviselői kérdések, hozzászólások

____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. A Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat 2011. év II. félévi
munkatervének összeállításához a 10/2011.(III.30.) számú Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet 11. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján felkérte az
önkormányzati bizottságokat, önkormányzati intézményeket, a településen működő társadalmi
szervezetek vezetőit, az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy tegyék meg javaslataikat.
Az előterjesztésben szereplő munkaterv a soros ülések idő és napirendi pontjait tartalmazza,
mely természetesen bővüli fog az időközben aktuálissá vált napirendekkel és rendkívüli
ülésekkel.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
119/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás község Önkormányzat
2011. év II. félévi munkatervéről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja a 2011. év
II. félévi munkatervét:
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. év II. félévi
MUNKATERVE
Bevezető:
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Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.30.) számú rendeletének 11. §. (1) bekezdése alapján 2011.
II. félévre az alábbi munkatervet készíti.
A Képviselő-testület munkaprogramjának összeállításakor az alábbiakat vette figyelembe:
1.
2.
3.
4.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben,
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatában,
A Képviselő-testület 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programjában
meghatározottakat,
Az önkormányzatok költségvetésének és költségvetési beszámolójának elfogadási
rendjéről szóló jogszabályokban meghatározott, önkormányzati feladatokat.

Képviselő-testület ülései:
1. )

A Polgármester a Képviselő-testület soros ülésein:
 beszámol a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
 tájékoztatót ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.)

A Képviselők az SZMSZ 37. §. (1) bekezdése szerint kérdéseket tehetnek fel,
interpellálhatnak.

2011. szeptember 1. (csütörtök) 16 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) A Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési terve I. féléves
végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Beszámoló a Kisszállás Önkormányzati Kft. 2011. I. félévi tevékenységéről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
4.) Javaslat a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Pályázat benyújtása az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok
támogatásának II. ütemére
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Kistérségi belső ellenőrzési társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok: a 2.) 3.) 4.) 5.) és 6.) napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési
és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalja meg.
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2011. szeptember 29. (csütörtök) 16 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Tájékoztató a településen működő civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: civil szervezetek vezetői
2.) Beszámoló a községben végzett gyermekorvosi tevékenységről
Előadó: Dr. Prohászka Rád Imre házi gyermekorvos
3.) Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról
Előadó: Lengyel Ágota védőnő
Bizottsági feladatok: a 2.) és 3.) napirendet a Humánpolitikai Bizottság tárgyalja
meg.

2011. október 27. (csütörtök) 15 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Beszámoló a település közrend és közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. Husti János kapitányságvezető
2.) Beszámoló a községben végzett háziorvosi tevékenységről
Előadó: Dr. Binszki Terézia háziorvos
3.) Beszámoló a községben végzett fogorvosi tevékenységről
Előadó: Dr. Endrész Ákos fogorvos
Bizottsági feladatok: a 2.) és 3.) napirendet a Humánpolitikai Bizottság tárgyalja
meg.

2011. november 24. (csütörtök) 15 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Előterjesztés a 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
2.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének III. negyedéves
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Javaslat a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervkoncepciójára
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adója
felülvizsgálatáról és céljainak megállapításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző

2012.

évi

mértékének

Bizottsági feladatok: a 2.) 3.) és 4.) napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság tárgyalja meg.
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2011. december 15. (csütörtök) 15 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Előterjesztés a 2012. évi vízdíj megállapításáról, az erről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Előterjesztés a 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítására
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
5.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Bizottsági feladatok: az 1.) 2.) 3.) 4.) és 5.) napirendet a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalja meg.
_______________________

2. Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési terve I. féléves
végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtása időarányosan teljesült. Megjegyzi, hogy az eredeti költségvetésben
meghatározott dologi kiadások kissé alátervezésre kerültek, melyek – többek között - az
önkormányzati intézmények energia díjaiban nyilvánulnak meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi beszámolója a mellékletben foglaltak
szerint kerüljön elfogadásra.
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----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
120/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítését
229.530 e Ft bevétellel és
223.261 e Ft kiadással
elfogadja.
_______________________

3. Beszámoló a Kisszállás
tevékenységéről

Önkormányzati

Kft.

2011.

év

I.

félévi

Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy egy gazdasági társaság félévi
beszámolójának elkészítésére nincs törvényi előírás, de úgy gondolták, hasonlóan mint az
elmúlt évben az önkormányzat költségvetési beszámolójának I. féléves teljesítésével
egyidejűleg tájékoztatás céljából az önkormányzati kft üzleti tervének I. félévi teljesítésének
szóló beszámolót is a testület elé terjesztik.
Kiss Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy a kft II. negyedévi gazdálkodásának teljesítése
során már eredmény mutatkozik, mely a következőkből ered. Egyrészt a kft I. negyedévi
zárása során az utolsó (március) havi bevételek még nem kerültek lekönyvelésre, így azok
eredményként a II. negyedévben jelentkeznek. Ugyanakkor a konyha esetében a térítési díjak
mértéke csökkent ugyan, de az igény viszont megnövekedett, így nyereség prognosztizálható.
Meglátása szerint megnyugtató, hogy már a félév teljesítésekor sikerült a kft-nek az év végére
kitűzött célokat elérnie.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:

9
Benedek János: Elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
Önkormányzati Kft 2011. évi I. félév teljesítéséről szóló beszámolóját.
Elmondja továbbá, hogy a kormány jelenlegi közmunka programja során a 6 órás
foglalkoztatásból eredő munkavégzések az önkormányzati intézményeknél bizony hátrányt
jelent.
Kispál István: Véleménye szerint is igen örvendetes, hogy a kft-nél már nemcsak a null
szaldó, hanem már nyereség is mutatkozik a féléves zárásnál. Az önkormányzat azért hozta
létre a kft-t, hogy a dolgozóknak munkát, a lakosságnak pedig szolgáltatást tudjon biztosítani.
Megjegyzi, a település közterületeinek tisztántartása, gyommentesítése és fűnyírása sajnos az
idei évben nem olyan szinten került ellátásra, mint a már előző években hozzászokott a
lakosság, mindez az önkormányzat forráshiányának eredménye. Sajnálatosan ott tart az
önkormányzat, hogy már a fűnyíró gépekhez szükséges üzemanyagot is csak korlátozott
mennyiségben tudja biztosítani. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy lehetőség
szerint minden aktív korúak ellátásában részesülő kaphasson közmunkát, hogy foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult lehessen, senki ne essen el a járandóságtól. Emiatt sokszor
olyan személyek is alkalmazásra kerülnek, akik bizony nem olyan lendülettel és intenzitással,
vagy éppen szakmai tapasztalattal teljesítik a munkát, mint azt az önkormányzat szeretné.
Mindezek együttesen negatív irányban hatnak az önkormányzat által ellátandó feladatok
teljesítésére.
--------A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül tudomásul vette a Kisszállás Önkormányzati Kft
2011. év I. féléves tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

______________________

4. Javaslat a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a költségvetés I. féléves beszámolója során
már jelezte, hogy az önkormányzati intézmények energia kiadásai alultervezésre kerültek,
ezért azok előirányzatát növelni szükséges, továbbá az önkormányzat által benyújtandó
ÖNHIKI támogatási igény (II. forduló) indokolttá teszi az előirányzat módosítást.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
mellékletben foglalt rendelet módosítási javaslat kerüljön elfogadásra.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Kisszállás község Önkormányzat
Képviselő-testület
19/2011.(IX.01.)
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
16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 91. §. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottságának véleményének kikérésével 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
ab.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét
ac.) tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
állapítja meg.

406.767 e Ft-ban
362.139 e Ft-ban
44.628 e Ft-ban

b.) Az önkormányzat a finanszírozási célú kiadások összegét 115.961 e Ft-ban, a
költségvetés összesített hiányát 71.333 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
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ba.) működési hiány
Ebből:
baa.) tárgyévi működési hiány
bab.) előző évi működési hiány

69.509 e Ft

bb.) felhalmozási hiány

1.824 e Ft.

14.135 e Ft
55.374 e Ft

c.) Bevételi főösszegét 478.100 e Ft-ban állapítja meg,
ezen belül:
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Illetékek
2.2. Helyi adók
2.3. Átengedett központi adók
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos
bevételek

31.370 e Ft

32.086 e Ft
94.608 e Ft
4.443 e Ft

II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív hozzájárulások
1.2. Központosított előirányzatok
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott,
illetve támogatott előadóművészeti
szervezetek támogatása
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások
1.5. Fejlesztési célú támogatások
1.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő települési önkormányzatok kiegészítő
támogatása
1.7. Működésképtelen helyi önkormányzatok
egyéb támogatása
1.8. Egyéb központi támogatások
1.9. VIS MAIOR

88.851 e Ft
4.394 e Ft

46.529 e Ft

177 e Ft

1.256 e Ft
65 e Ft

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és
tőkebevételei
3. Pénzügyi befektetések bevételei
4. Áfa visszatérülés

2.716 e Ft
5.564 e Ft

245 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek
1. Támogatásértékű működési bevételek
- ebből TB alaptól
12.700 e Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

27.043 e Ft
65.817 e Ft
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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
Költségvetési bevételek összesen:

160 e Ft
1.400 e Ft

43 e Ft
406.767 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 igénybevétele
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
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
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1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele
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
állapítja meg,

69.509 e Ft

1.824 e Ft

478.100 e Ft-ban

ezen belül:
I. Személyi juttatások

112.007 e Ft

II. Munkaadót terhelő járulékok

30.245 e Ft

III. Dologi kiadások

111.730 e Ft

IV. Támogatásértékű kiadások
1. Támogatásértékű működési kiadások
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12.703 e Ft

V. Véglegesen átadott pénzeszközök
1. Működési célra véglegesen átadott pénzeszközök 19.363 e Ft
2. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök
VI. Önkormányzatok által folyósított ellátások
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai

60.788 e Ft
350 e Ft

VIII. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások, felújítások
2. Tárgyi eszköz beszerzés

5.301 e Ft
9.652 e Ft

IX. Hitelek törlesztése
1. Mínusz pénzkészlet miatti hitel törlesztés
2. Működési célú hiteltörlesztés
3. Fejlesztési célú hitel törlesztés
4. Munkabérhitel törlesztés
5. Megelőlegezési hitel törlesztés

38.374 e Ft
11.000 e Ft
2.964 e Ft
6.000 e Ft
57.623 e Ft”

2. §.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától
kell alkalmazni.
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1. számú melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési bevételek
Ezer Ftban
Címszám
1

Alcím Előir. Csop. Kiemelt
szám
szám
e.i. szám

Cím
név

Alcím név

Előirányzat csoport név

Kiemelt előirányzat neve

Előirányzat neve

Eredeti
ei.

Mód. Ei.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Működési bevételek

1
1

Igazgatási szolgáltatási díjak
Továbbszámlázott dolgozói telefonok
Kiszámlázott ÁFA
Egyéb pénzeszközök utáni kamatbevétel
ÁFA visszatérülés
Egyéb bevételek
Kártérítés
Kiszámlázott ÁFA
Jármű értékesítés ÁFA
Üzemeltetési díj ÁFA

110
655
164
50
410

110
655
164
50
410
15
112
28
10
650

Magánszemélyek kommunális adója
Állandó jellegű iparűzési adó
Ideiglenes jellegű iparűzési adó
Pótlék
Bírság
Egyéb sajátos bevétel
Építményadó

11 000
20 000
50
300
50
400
4 000

8 036
20 000
50
300
50
400
4 000

SZJA bevétel
Gépjárműadó

83 608
11 000

83 608
11 000

1 406
2 287

1 406
2 287

89 166

88 851

Szociális ellátásokra
Közcélú foglalkoztatásra
Közoktatási feladatokra
Óvodáztatási támogatásra

44 321
1 730
418

44 321
1 730
418
60
4 394
1 256
65
177

Faluközpont felújítás
Általános iskola tetőfelújítás

19 168
38 505

19 168
38 505

Sajátos működési bevételek

2

Helyi adók

1

Átengedett központi adók

2

Egyéb sajátos folyó bevételek

3

Lakbérek
Helyiségbérleti díjak
3
1
2

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás
Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású támogatás

Központosított előirányzatok
Egyéb központi támogatások
VIS MAIOR
ÖNHIKI

3
4
5
6
Támogatásértékű bevételek

4
2

1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Támogatásértékű működési bevételek
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

690

15
Leader támogatás
Népszámlálás
BKM-i ÖK-tól falunapi rendezvényre

451
1 118
50

Átvett pénzeszközök
Adott kölcsönök visszatérülése

5
6

Önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete

1

43

43

61 603

69 509
1 824

5 000

245

2 676
40
2 964
245

395 689

411 896

80

80

1 526
1 008
905

1 526
1 008
905

Finanszírozási műveletek

7

Működési célú hitel
Fejlesztési célú hitel

1
2
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

8

Ingatlan értékesítés
Jármű értékesítés
Kommunális adó felhalmozási része
ÁFA visszatérülés

1

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

1

INTÉZMÉNYEKHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK
ELLÁTÁSA
Szociális ellátások
Működési bevételek

1

Város és községgazdálkodás
Működési bevételek

2

Köztemetés visszatérülés

Bérleti díjak

1

Földbérleti díj
T-Mobile bérleti díj
VODAFON bérleti díj
Áru és készletértékesítés

5

Fakivágás, értékesítés
Kiszámlázott ÁFA

112
28

Szolgáltatási bevételek

2

Piaci helypénz
Kiszámlázott ÁFA
Közterület használati díj
Kiszámlázott ÁFA

1 326
332
120
30

1 326
332
120
30

Sírhely, sírhely újraváltás

150

150

Terembérleti díj

225

225

Szállítási szolgáltatás
Kiszámlázott ÁFA

160
40

160
40

Temetkezés
Működési bevételek

1
Nappali ellátás épülete

Működési bevételek

1

Bérleti díjak

1
Tanyagondnoki szolgáltatás
Működési bevételek

1
2

6

Szolgáltatási bevételek

Egyéb bevételek
Biztosítási bónusz

23

16
Szociális Szolgáltató Központ
Működési bevételek

1

Szolgáltatási bevételek

2

Szállítási szolgáltatás
Kiszámlázott ÁFA
Energia, telefon, egyéb
Kiszámlázott ÁFA

1 273
318
3 831
896

4 304
1 076
800
138

Áru és készletértékesítés

5

Jelzőkészülékeke értékesítése
Kiszámlázott ÁFA

88
22

Ápoló-gondozó otthon szobafelújításhoz hozzájár.

50

Átvett pénzeszközök

5

Működési célra átvett pénzeszköz

1
Egészségügy

Működési bevételek

1

Szolgáltatási bevételek

2

Orvosi vizsgálati díjak

100

100

3 000
6 240
3 460

3 000
6 240
3 460

Támogatásértékű bevételek

4

Támogatásértékű működési bevételek

1

OEP-től egészségügyi feladatokra
- Fogorvcosi szolgálatra
- Háziorvosi szolgálatra
- Védőnői szolgálatra

Átvett pénzeszköz

5

Működési célra átvett pénzeszköz

1

Védőnői szolgálat babakocsi tárolóhoz hozzájár.

29

Kisszállás Önkormányzati Kft.
Működési bevételek

1

Szolgáltatási bevételek

2

Energia, telefon, egyéb
Kiszámlázott ÁFA

3 643
911

3 643
911

685
108

685
108

6 404
1 601

6 404
1 601

6

6

Egyéb továbbszámlázások (vállalkozó orvosok, egyesületek,
egyéb vállalkozások)
Működési bevételek

1

Szolgáltatási bevételek
Energia
Kiszámlázott ÁFA
Szociális étkeztetés
Működési bevételek

1

Intézményi térítési díj

3

Szociális étkeztetés
Kiszámlázott ÁFA
Továbbszámlázott szolgáltatások

4
Rendőrség
Működési bevételek

1

Kötelező felelősségbiztosítás
Közfoglalkoztatás
Támogatásértékű bevételek

4
1

Támogatásértékű működési bevételek

17
Közfoglalkoztatás

9 963

9 963

Átvett pénzeszközök

5

Működési célra átvett pénzeszköz

1

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

61

Települési vízmű üzemeltetése
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

8

Felhalmozási bevétel
Üzemeltetési díj

2
INTÉZMÉNYEKHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA ÖSSZESEN

2 600

2 600

50 941

51 354

1 056
264

1 056
264

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁS
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés
Működési bevételek

3
1

Intézményi térítési díj

3

Óvodai étkeztetés
Kiszámlázott ÁFA
Átvett pénzeszközök

5

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

2

Kerítés építéshez SZMK hozzájárulás
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁS ÖSSZESEN

400
1 320

1 720

1 011
253

1 011
253

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INTÉZMÉNYEI FELADATAI
Általános iskolai oktatás, napköziotthon
Működési bevételek

4
1

Intézményi térítési díj

3

Általános iskolai étkeztetés
Kiszámlázott ÁFA
Egyéb bevételek

6

Kártérítés

79

Átvett pénzeszköz

5

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

2

Világítás korszerűsítéshez Szerencsejáték Zrttől

1 000

Támogatásértékű bevétel

4
1

Támogatásértékű működési bevétel

2

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

BKM-i ÖK-tól

71

TIOP pályázati támogatás
ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATAI ÖSSZESEN

8 144
1 264

10 558

450

450

58

58

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Közművelődési és könyvtári feladatok
Működési bevételek

5
1
1

Bérleti díjak

2

Szolgáltatási bevételek

Művelődési ház
Művelődési ház internet használat

18
Kiszámlázott ÁFA
Könyvtár fénymásolás
Kiszámlázott ÁFA
Könyvtári beíratkozás, kölcsönzési díj

Támogatásértékű bevételek

4

14
16
4
10

14
16
4
10

2 000

2 000

Támogatásértékű működési bevételek

1

TÁMOP Könyvtári pályázat
Átvett pénzeszközök

5

Működési célra átvett pénzeszközök

1

Gyermenapi rendezvényhez lakossági hozzájár.
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN
1
2
1
2
3
3
1
2
3
4
5
6
4
1
2

20
2 552

2 572

Működési bevételek
Sajátos működési bevételek

30 203

31 370

Helyi adók
Átengedett központi adók
Egyéb sajátos folyó bevetelek
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás
Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású támogatás
Központosított előirányzatok
Egyéb központi támogatások
VIS MAIOR
ÖNHIKI
Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek

35 800
94 608
3 693

32 836
94 608
3 693

89 166
46 469

88 851
46 529
4 394
1 256
65
177

24 663
57 673

27 043
65 817

43

160
1 400
43

Átvett pénzeszközök

5

Működési célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

1
2
Adott kölcsönök visszatérülése
Finanszírozási műveletek

6
7

Működési célú hitelfelvét
Felhalmozási célú hitelfelvét

1
2

61 603

69 509
1 824

5 000
2 600

245

2 676
2 600
40
2 964
245

451 766

478 100

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

8

Ingatlan értékesítés
Üzemeltetési díj
Jármű értékesítés
Kommunális adó felhalmozási része
ÁFA visszatérülés

1
2
3
4

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
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2. számú
melléklet

Kisszállás Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési kiadásai címenként
Ezer Ft-ban
Cím- Alcím
szám szám

1

E.i.
csop.
szám

Kiemelt Cím
e.i. szám név

Alcím név

Előirányzat csoport név

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Mód. Ei.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Működési kiadások

1
1
1
2
3

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások

27 572
7 434
24 318

27 890
7 522
27 248

Támogatásértékű működési kiadás

12 703

12 703

Működési célra átadott

19 343

19 363

"-" pénzkészlet miatti hiteltörlesztés
Munkabérhitel törlesztés
Működési célú hiteltörlesztés
Fejlesztési célú hiteltörlesztés
Megelőlegezési hiteltörlesztés

38 374
6 000
11 000
2 964
57 623

38 374
6 000
11 000
2 964
57 623

207 331

210 687

7 008
1 633
462

7 008
1 633
544

9 103

9 185

Sétány építés

188

188

Dologi kiadások

104

104

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások

11
5
242

11
5
242

Támogatásértékű kiadás

3
1

Átadott pénzeszközök

4
1

Finanszírozási műveletek

5
1
1
1
2
2

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE
Működési kiadások

2
1

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadások

1
2
3
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYEKHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK
ELLÁTÁSA
Faluközpont kialakítása
Felhalmozási kiadások

3
2

Rendőrség
Működési kiadások

1
3
Plébánia

Működési kiadások

1
1
2
3

Ivóvízminőségjavító program
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Működési kiadások

1
3

Dologi kiadások

444

444

Dologi kiadások

35

667

Belvízvédelem
Működési kiadások

1
3

Saját tulajdonú ingatlanok adás-vétele
Működési kiadások

1

Dologi kiadások

3

193

Szennyvízberuházás
Felhalmozási kiadások

2

Tervkészítés

625

625

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások

1 409
371
137

1 409
371
137

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

2 014
549
897

2 036
555
977

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

2 301
626
1 391

2 301
626
1 891

Fogászati szék

700

700

Dologi kiadások

350

350

1 173
321
4 738

1 173
321
4 738

Tárgyi eszközök

108

108

Dologi kiadások

125

125

Dologi kiadások

313

313

10 404
1 405
926

10 404
1 405
926

Településüzemeltetési feladatok
Működési kiadások

1
1
2
3

Védőnői szolgálat
Működési kiadások

1
1
2
3
Fogorvosi szolgálat

Működési kiadások

1
1
2
3

Felhalmozási kiadások

2
Fogorvosi ügyelet

Működési kiadások

1
3
Háziorvosi szolgálat

Működési kiadások

1

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadások

1
2
3
Felhalmozási kiadások

2
Gyermekorvosi rendelő

Működési kiadások

1
3
Dr. Binszki rendelője

Működési kiadások

1
3
Közfoglalkoztatás

Működési kiadások

1
1
2
3

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadások

21
Játszótér
Működési kiadások

1
3

Dologi kiadás

3

3

Dologi kiadás

669

969

Dologi kiadás

161

161

Dologi kiadás

5 160

5 660

Dologi kiadás

318

1 155

Dologi kiadás

664

664

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

22
6
325

74
22
325

6

56

2 600

2 600

Dologi kiadás

339

339

Dologi kiadás

278

278

Dologi kiadás

5 792

5 792

Dologi kiadás

5 815

5 865

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

2 058
563
2 403

2 112
577
2 776

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

856
231
8 689

861
232
8 866

60 349

60 827

Közterület fenntartás
Működési kiadások

1
3

Közutak üzemeltetése (Buszváró)
Működési kiadások

1
3

Közvilágítás
Működési kiadások

1
3

Állategészségügyi feladatok
Működési kiadások

1
3

Település tisztaság
Működési kiadások

1
3

Piaccsarnok üzemeltetése
Működési kiadások

1
1
2
3

Köztemető fenntartása
Működési kiadások

1

Dologi kiadás

3
2

Települési vízmű üzemeltetése
Felhalmozási kiadások

1

Önkormányzati lakásgazdálkodás (nem továbbszámlázott)
Működési kiadások

Felújítás

3
Önkormányzati lakásgazdálkodás (továbbszámlázott)
Működési kiadások

1
3

Önkormányzati Kft-vel kapcsolatos kiadások
Működési kiadások

1
3

SZSZK-val kapcsolatos kiadások
Működési kiadások

1
3

Tanyagondnoki szolgálat
Működési kiadások

1
1
2
3

Szociális étkeztetés
Működési kiadások

1
1
2
3
Szociális ellátások

Működési kiadások

1
5

Eseti és rendszeres szociális ellátások

22
Munkaadót terhelő járulék
Ellátottak pénzbeli juttatása

2
4

350

1 681
350

Népszámlálás lebonyolítása
Működési kiadások

1

Személyi juttatás
Munkaadót terehelő járulék
Dologi kiadás

1
2
3

INTÉZM. NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA ÖSSZESEN

762
206
150
129 569

136 708

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

15 555
4 185
2 769

15 766
4 241
2 769

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

64
6
109

64
6
109

7 107

7 607

29 795

30 562

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

12 579
3 397
3 122

13 483
3 521
3 487

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

15 197
4 103
3 881

14 428
3 906
4 323

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

453
123
373

1 777
470
373

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

1 249
336
192

834
343
214

ÓVODAI ELLÁTÁS
Óvodai ellátás

4

Működési kiadások

1
1
2
3
Óvodai SNI-s ellátás

Működési kiadások

1
1
2
3
Óvodai étkeztetés

Működési kiadások
Dologi kiadás
ÓVODAI ELLÁTÁS ÖSSZESEN
ÁLTALÁNOS ISKOLAI ELLÁTÁS
Általános Iskola 1-4. osztály
Működési kiadások

5
1
1
2
3

Általános Iskola 5-8. osztály
Működési kiadások

1
1
2
3

Általános Iskola SNI 1-4. osztály
Működési kiadások

1
1
2
3

Általános Iskola SNI 5-8. osztály
Működési kiadások

1
1
2
3

TIOP támogatás
Működési kiadások

1

Dologi kiadás

3
2

454

Felhalmozási kiadások
Tárgyi eszköz beszerzés

8 144

23

Napközi otthoni ellátás
Működési kiadások

1

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

1
2
3

5 906
1 596
852

6 118
1 654
1 023

13 595

14 395

188

188
1 000

Iskolai étkeztetés
Működési kiadások

1

Dologi kiadás

3
Iskolatető felújítás
Felhalmozási kiadások

2

Pályázat elszámolás
Világítás korszerűsítés

3
Esélyegyenlőség 2010. 09-2010.12.
Működési kiadások

1

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

1
2
3

112

12
4
112

Esélyegyenlőség 2011. 01 - 2011. 08.
Működési kiadások

1

Személyi juttatás
Dologi kiadás

1
3

46
1 170

Szakmai és informatikai eszközfejlesztés pályázat
Működési kiadások

1
1
2
3

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

12
4
547

300

Tárgyi eszköz beszerzés

453

700

Felhalmozási kiadások

2
BKM-i OK-i pályázat

Működési kiadások

1
3

Dologi kiadás
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN

71
68 270

82 550

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

1 457
419
1 207

1 470
422
1 549

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

1 258
343
980

1 268
345
1 258

154

216

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Művelődési ház tevékenysége
Működési kiadások

6
1
1
2
3

Könyvtári feladatok
Működési kiadások

1
1
2
3

Könyvtári állomány gyarapítás
Működési kiadások

1
3

Dologi kiadás

24
Könyvtár TÁMOP közös pályázat
Működési kiadások

1
1
2
3

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

660
178
342

660
178
342

Pályázatírás

700

700

7 698

8 408

109 218
27 834
100 446
350

111 967
30 246
111 730
350

60 349
5 562
12 703
19 343
115 961

60 827
14 953
12 703
19 363
115 961

451 766

478 100

IKSZT pályázat
Felhalmozási kiadások

2

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Működési kiadások

1

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti és rendszeres szociális
ellátások

1
2
3
4
5
2
3
4
5

Felhalmozási kiadások
Támogatásértékű kiadások
Átadott pénzeszközök
Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3. számú melléklet
Ezer Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése
működési és felhalmozási célú bontásban
BEVÉTELEK
Megnevezés
1. Működési bevételek

Működési

Fejlesztési

Összesen

31 370

31 370

8 036

8 036

20 000

20 000

50

50

4 000

4 000

b, Pótlék

300

300

c, Bírság

50

50

400

400

Személyi jövedelemadó

83 608

83 608

Gépjárműadó

11 000

11 000

3 693

3 693

a, Normatív hozzájárulások

88 851

88 851

b, Normatív, kötött felh. támog.

46 529

46 529

c, Központosított előirányzatok

4 394

4 394

d, Egyéb központi támogatások

1 256

1 256

65

65

177

177

27 043

27 043

2. Sajátos működési bevételek
a, Helyi adók
Magánszemélyek kommunális adója
Állandó jellegű iparűzési adó
Ideiglenes jellegű iparűzési adó
Építményadó

d, Egyéb bevétel
e, Átengedett központi adók

f, Egyéb sajátos bevételek
3.Központi költségvet.kapott ktg.vet. támog.

e, VIS MAIOR
f, ÖNHIKI
4. Támogatásértékű bevételek
a, Támogatásértékű működési bevételek
b, Támogatásértékű felhalmozási bevételek

65 817

65 817

5. Átvett pénzeszközök
a, Működési célra átvett pénzeszközök
b. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
6. Adott kölcsön visszatérülés
7. Finanszírozási bevételek

160

160
1 400

1 400

43

43
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a, Működési célú hitelfelvét

69 509

b, Fejlesztési célú hitelfelvét

69 509
1 824

1 824

a, Üzemeltetési díj

2 600

2 600

b, Ingatlan értékesítés

2 676

2 676

40

40

2 964

2 964

245

245

77 609

478 100

8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

c, Jármű értékesítés
d, Kommunális adó felhalmozási része
e, ÁFA visszatérülés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

400 491

KIADÁSOK
Megnevezés
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások

112 007

112 007

30 245

30 245

109 661

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Szociális ellátások

2 069

111 730

350

350

60 788

60 788

6. Beruházások, felújítások

5 301

5 301

7. Tárgyi eszköz beszerzés

9 652

9 652

8. Támogatásértékű kiadások
a, Támogatásértékű működési kiadások

12 703

12 703

19 363

19 363

38 374

38 374

6 000

6 000

11 000

11 000

9. Átadott pénzeszközök
a, Működési célra átadott pénzeszközök
10. Hiteltörlesztés
a, "-" pézkészlet miatti hiteltörlesztés
b, Munkabérhitel törlesztés
c, Működési célú hiteltörlesztés
d, Fejlesztési célú hiteltörlesztés

2 964

2 964

e, Megelőlegezési hiteltörlesztés

57 623

57 623

77 609

478 100

KIADÁSOK ÖSSZESEN

400 491

_______________________
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5. Pályázat benyújtása az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került
önkormányzatok támogatásának II. ütemére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az ÖNHIKI támogatás ügyében az
önkormányzat megkereste Tállai András önkormányzati ügyekért felelős államtitkár urat,
hogy az önkormányzat működőképességének fennmaradása érdekében soron kívüli
támogatást szíveskedjék megállapítani. Az önkormányzat a megkeresésben bemutatta az
önkormányzat nehéz helyzetét, ismertette a takarékossági intézkedési tervét, valamint a
költségvetés megtárgyalásakor meghozott megszorító intézkedéseket. A múlt héten válasz
érkezett Államtitkár Úrtól, melyben üdvözli az önkormányzat által megtett megtakarítási –
takarékossági intézkedéseket, de soron kívüli támogatást nem adott és arra „buzdította” az
önkormányzatot, hogy az ÖNHIKI támogatás II. fordulójára ismételten nyújtsa be támogatási
igényét.
Tájékoztatásul elmondja még, hogy az OTP Bank Nyrt biztosította az önkormányzat által
igényelt 15 millió Ft-os működési hitelt, melyből azonnal a kifizetetlen számlák egy része
került rendezésre, de sajnos még így is több mint 17 millió Ft ki nem fizetett számlatartozása
maradt az önkormányzatnak. Ezért is nagyon fontos lenne, ha az ÖNHIKI támogatás II.
fordulójában az önkormányzat egy nagyobb összegű támogatást kapna, mert különben az
intézmények fenntartása komoly veszélybe fog kerülni. Megjegyzi továbbá, hogy az OTP
Bank Nyrt már előre vetítette, hogy a 2012. év során a folyószámla hitelkeretet a jelenlegi 40
millió Ft-ról 36 millió Ft-ra csökkenteni fogja, tehát ez is egy újabb kihívás lesz az
önkormányzatnak, melyet meg kell oldania.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzat az ÖNHIKI támogatás II. fordulójára nyújtsa be támogatási igényét.
Urlauberné Horváth Éva: Megjegyzi, hogy sajnos hiába hoz meg mindenféle költségkímélő és
takarékossági intézkedést az önkormányzat, ha a Kormány részéről nem kapja meg a várt
támogatást a feladatainak ellátáshoz. Nem elég az önkormányzatoknak, hogy évről évre egyre
kevesebb saját bevételre tudnak szert tenni, azt tetézi még, hogy az önkormányzati
beruházásokhoz szükséges forrást az önkormányzatoknak megelőlegezési hitel keretében kell
finanszírozniuk, amelyek után igen komoly mértékű kamatot kell az önkormányzatoknak
megfizetniük. Kérdezi, hogy hol van itt a Kormány részéről az együttműködés? Az ilyen
intézkedésekkel nem a helyi önkormányzatokat, hanem éppen a bank szférát részesítik
előnybe, akik ezt ki is használják.
-----------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
121/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2011. évi támogatása II. ütemére vonatkozó igény benyújtásáról
1.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.
évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján a II.
ütemben támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása II.
ütemére
2.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
önhibájukon
kívül
hátrányos
helyzetben
lévő
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január
1-én 1000 fő feletti, 2640 fő.

II.

a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről
döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 32.086 e Ft összegű
bevételt tervez.

III.

Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési
rendeletét 71.333 e Ft összegű hiánnyal fogadta el,
melyből:
a) működési hiány
69.509 e Ft
ebből:
aa) tárgyévi működési hiány
14.135 e Ft
ab) előző évek működési hiánya
55.374 e Ft
b) felhalmozási hiány
1.824 e Ft

IV.

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011.
évben nem haladja meg az Ötv. 88. §. (2) bekezdés
szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

V.

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Az önkormányzat 2010.
könyvvizsgáló elfogadta.

_______________________

évi

zárszámadását

a
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6. Kistérségi belső
jóváhagyása

ellenőrzési

társulási

megállapodás

módosításának

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
már elfogadta a belső ellenőrzési társulás megállapodásának módosítását, ezért most a
tagönkormányzatoknak is jóvá kel hagyniuk a módosítást. Eszerint a belső ellenőrzési
társulásban ki kell jelölni egy gesztor önkormányzatot, mely Kiskunhalas Város
Önkormányzata lesz, továbbá a finanszírozásra és a feladatkörök pontos meghatározására
került sor. A kistérségi ülésen Kelebia település Polgármestere vetette fel és többen
egyetértettek a felvetéssel, hogy az ellenőrzési tevékenységet ellátó külső munkatárs kellő
körültekintéssel kerüljön kiválasztásra, érti ezen azt, hogy tágabb körben kerüljön
megpályáztatásra a feladat ellátás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
mellékletben foglaltak alapján kerüljön módosításra a Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési
Társulás társulási megállapodása.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
122/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

Halasi Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás társulási
megállapodás módosítását, a módosítással egységes
szerkezetben az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
módosított megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 30.
_______________________
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7. Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.) önkormányzati tulajdonú
ingatlanra beérkezett vételi ajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy Váradi Anikó ismételten vételi ajánlatot nyújtott
be, és most az önkormányzati tulajdonú 0422 hrsz-ú, jelenleg árok művelési ágú, de a
valóságban legelőként használt terület kívánja megvásárolni. A földhivatal magánszemély
általi földkimérés során új földutat jelölt ki, így a kérelemben megnevezett ároknak már
árokként történő hasznosítása feleslegessé vált. Javasolja, hogy az önkormányzat
kezdeményezze a földhivatalnál az árok átminősítését, valamint az önkormányzat
vagyonrendeletének módosítását.
Tájékoztatásul előadja még, hogy nevezett árok és a mellette lévő önkormányzati tulajdonú
területet jelenleg hatályos bérleti szerződés alapján Németh János (Kisszállás, Zöldfa u. 57. )
lakos bérli. Amennyiben az önkormányzat a nevezett területet értékesíteni kívánja, akkor a
bérleti szerződést fel kell mondania. A jelenlegi bérlőnek elővásárlási joga van az ingatlannal
kapcsolatban, ezért javasolja, hogy az önkormányzat a jogszabályban foglaltak szerint
hirdesse meg értékesítésre a nevezett területet, melyről hivatalosan is értesítse a jelenlegi
bérlőt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és a Polgármester Úr javaslatával megegyezően javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet kerüljön módosításra és
önkormányzati tulajdonú 0422 hrsz-ú ingatlan kerüljön meghirdetésre értékesítés céljából.
Elmondja továbbá, hogy a nevezett terület valóságban a kérelmező tulajdonában lévő
területek közé van beékelődve, mint önkormányzati ingatlan, ezért is ért egyet a bizottság a
terület értékesítésre történő meghirdetésével. Megjegyzi, hogy az önkormányzat jó helyzetbe
került, hiszen választhat, hogy a bérlő vagy a jelenlegi ajánlatot tevő személy részéretermészetesen a magasabb vételár figyelembe vételével – értékesíti a nevezett ingatlant.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
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Kisszállás község Önkormányzat
Képviselő-testülete
20/2011.(IX.01.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 33/2000. (XII.14.) számú rendeletének módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, a 79. §. (2) bekezdés a.) és b.) pontjában, valamint
a 80. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának végrehajtására a Képviselő-testület Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 33/2000.
(XII.14.) számú rendeletének módosítására a következőket rendeli el.
1. §.
A R. 1. számú – Forgalomképtelen vagyontárgyak listája – mellékletéből a 0422 hrsz-ú
ingatlan törlésre kerül.
2.§.
A R. 3. számú – Forgalomképes vagyontárgyak listája – melléklete a 0422 hrsz-ú ingatlannal
kiegészítésre kerül.
3.§.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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123/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzati tulajdonú 0422 hrsz-ú ingatlan
átminősítéséről és értékesítésre történő meghirdetéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Váradi Anikó (6400 Kiskunhalas,
Kisfaludy u. 86.) önkormányzati tulajdonú 0422 hrsz-ú
4366 m2 területű árok művelési ágú ingatlanra beérkező
ajánlatát.
A Képviselő-testület kezdeményezi a Kiskunhalasi
Földhivatalnál, hogy a tulajdonában lévő 0422 hrsz-ú
ingatlan kerüljön legelővé történő átminősítésre.
A Képviselő-testület tekintettel arra, hogy nevezett
ingatlanra vonatkozóan az önkormányzatnak Németh
János (Kisszállás, Zöldfa u. 57.) szám alatti lakossal
hatályos bérleti szerződése áll fenn, ezért az
önkormányzat kezdeményezi a földbérleti szerződés
egyoldalú felbontását, majd nevezett terület –
átminősítést
követően
–
értékesítésre
történő
meghirdetését.
_______________________

8. Kisszállási
kérelméről

Sportegyesület

U-19

labdarúgó

csapatának

utaztatási

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: A kérelemmel kapcsolatban kiegészítésként elmondja, hogy a bár az U-19-es
labdarúgó csapat a Kisszállás Községi Sportegyesületen belül alakult meg, de mégis erről az
egyesület elnöksége nem tudott. Az egyesület elnökével történő személyes megbeszélés
során az elnök azt az alternatívát terjesztette elő, hogy amennyiben az önkormányzat
valamilyen formában is támogatni tudja az U-19-es csapat vidéki mérkőzéseinek helyszíneire
történő szállítását, akkor ő az első két vidéken játszott meccsre biztosítja az utaztatás és
felvállalja annak költségeit.
Elmondja továbbá, hogy a kérelemben jelzett bérmentesség biztosítását nem javasolja az
önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy a 2010. évi Takarékossági Intézkedési tervben a
Képviselő-testület már döntött arról, hogy 2011. évtől az önkormányzat megszünteti a civil
szervezeteknek nyújtott támogatásokat, a más szervezeteknek, intézményeknek nyújtott, nem
kötelező feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.
Esetleges megoldásként azt lehetne felülvizsgálni, hogy 60 Ft/km üzemanyag térítési díj,
valamint a gépkocsivezető 400 Ft/óradíjának felvállalását az önkormányzat biztosítsa-e az U19-es csapat részére.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Botka Sándor: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kérelemben szereplő vidéki
mérkőzések helyszíneit megvizsgálva a kalkulált költség közel 285.000 Ft lenne, mely az
üzemanyag és a gépkocsivezetők munkadíját is magában foglalja. Amennyiben az
önkormányzat a Polgármester Úr által is felvetett kedvezménnyel biztosítaná a csapat részére
az utaztatást, akkor is közel 130.000 Ft támogatást biztosítana az önkormányzat a labdarúgó
csapat részére. Tekintettel viszont arra, hogy az önkormányzat egyik civil szervezetének sem
biztosított a 2011. év során támogatást, ezért az U-19-es csapatnak sem javasolja, hogy az
önkormányzat vállalja fel az utaztatási költségeit.
Benedek János: Elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tekintettel a Polgármester Úr által ismertetettekkel,
nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy U-19-es csapat vidéki mérkőzésekre történő
utaztatását az önkormányzat vállalja fel.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
124/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

U-19-es labdarúgó csapat kérelméről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az U-19-es labdarúgó csapat kérelmét,
melyet tekintettel az önkormányzat nehéz pénzügyi
helyzetére nem áll módjában támogatni.
_______________________

9. Sportcsarnok kézilabda mérkőzések idejére történő igénybevétele iránti
kérelem
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: A kérelemmel kapcsolatban megjegyzi, hogy meglátása szerint azt a
Bácsalmási Kézilabda Csapatnak kellett volna benyújtania. Elmondja, tekintettel arra, hogy az
önkormányzat még 2009. decemberében határozott arról, hogy a sportcsarnok téli időszakban
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zárva tart, ezért amennyiben az önkormányzat biztosítja a csarnok használatát a kézilabda
csapat részére, akkor azt bizony fűtés és víz ellátás nélkül tudja megtenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tekintettel a Polgármester Úr által ismertetettekkel,
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bácsalmási Kézilabda Csapat részére a meccsek
lebonyolításának idejére 2.500 Ft/óra bérleti díjért biztosítsa a sportcsarnokot.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
125/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

Sportcsarnok kézilabda mérkőzések idejére történő bérbeadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és Bácsalmási Kézilabda Csapat részére a
kézilabda edzések és mérkőzések lebonyolításának
helyszíneként biztosítja az önkormányzat tulajdonában
lévő sportcsarnokot.
A Képviselő-testület a bérleti díjként minden megkezdett
óra után 2.500 Ft/óra összegű bérleti díjat határoz meg. A
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.
_______________________

10. Előterjesztés az Önkormányzatok a Jövő Szakembereiért Tehetséggondozó
Alapítvány Kuratóriumához benyújtandó pályázatról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 2011.
évben is kiírásra került a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által alapított „Önkormányzatok a
jövő szakembereiért” Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma által azon pályázati kiírás,
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amely a megye valamely önkormányzati intézményénél dolgozók szakmai tanulmányit
támogatja. Javasolja a testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó Rambala Ágnes
pályázatát támogassa és terjessze fel a Megyei Közgyűléshez.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
126/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

Rambala Ágnes „Önkormányzatok a jövő szakembereiért” Tehetséggondozó Alapítványhoz benyújtandó pályázatának támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és támogatja Rambala Ágnes felsőoktatási
intézmény levelező tagozaton tanuló, önkormányzati
dolgozó pályázatának benyújtását az „Önkormányzatok a
jövő szakembereiért” Tehetséggondozó Alapítvány 2011.
évi pályázati felhívására.

_______________________

11. „Bagolyvár” épületkomplexumra kötött előszerződés felbontása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy Lengyel Zsolt az általa megvásárolni kívánt
önkormányzati tulajdonú „Bagolyvár” épület megvásárlásától elállt, és a hatályban lévő
előszerződés felbontását kéri. Az előszerződéskor az önkormányzat részére befizetett 5 millió
Ft-ot két egyenlő részletben, a kérelmében meghatározott időpontokban kívánja visszakérni.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el Lengyel Zsolt bejelentését és a hatályban
lévő előszerződés kerüljön felbontásra.
A kérelmező által megvásárolni kívánt épülettel kapcsolatban elmondja, hogy tekintettel arra,
hogy az adásvétel nem történt meg, ezért az önkormányzatnak sürgősen gondoskodnia kell az
ott fennálló balesetveszély elhárítása ügyében. A „Bagolyvár” épület tetőszerkezete igen rossz
állapotban van, ezért a Déryné utca kerítéssel történő lezárását a lakossági balesetveszély
elkerülése érdekében azonnal meg kell tenni. Az utca lezárása a „Bagolyvár” épületét, az ott
tulajdonosi résszel rendelkező két személyt, valamint a Royal Sütőipar által bérbe adott
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kereskedelmi bolt vezetőjét érinti. Javasolja, hogy az utca kerüljön lezárásra, melyről a
lakosság kapjon tájékoztatást, és az előzőekben már említett érintett személyek részére kulcs
biztosításával és saját felelősség felvállalásával lehessen csak az utcát használni. Igen
sajnálatos, hogy az önkormányzat saját erőből nem tudja a tulajdonában álló épületek állagát
feljavítani, ezért van arra szükség, hogy a balesetveszély elkerülése végett ezt a kényszer
intézkedést hozza meg az önkormányzat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
127/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

„Bagolyvár” épületkomplexumra kötött előszerződés felbontásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Lengyel Zsolt (Kisszállás, Marx u. 14/A.)
2011. augusztus 31-én benyújtott „Bagolyvár”
épületkomplexum megvásárlására kötött előszerződéstől
történő elállásáról szóló bejelentését.
A Képviselő-testület – hivatkozva az 1/2011.(I.04.) ÖK
határozatára – Lengyel Zsolttal kötött előszerződést
felbontja, és az önkormányzat az előlegként befizetett 5
millió Ft-ot két egyenlő részletben, 2011. szeptember 15.
és 2011. december 15. napjáig visszafizeti.
Határidő: 2011. szeptember 15. és 2011. december 15.
Felelős: Polgármester

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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128/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

Déryné utca lezárásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kisszállás, Déryné utcát az ott lévő
„Bagolyvár” épület tetőszerkezetének balesetveszély
állapota miatt határozatlan ideig lezárja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az
utca lezáratásáról és a lakosság tájékoztatásáról
gondoskodjon. A lezárt területre az érintett tulajdonosok
és bérlők csak saját felelősségük terhére léphetnek be.
_______________________

12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt
eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
129/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt 77/2011.(V.05.)
ÖK, 94/2011.(VI.27.) ÖK, 99/2011.(VI.27.) ÖK,
100/2011.(VI.27.)
ÖK,
105/2011.(VII.19.)
ÖK,
109/2011.(VII.19.) ÖK, 111/2011.(VII.19.)
ÖK,
112/2011.(VII.19.) ÖK és a 117/2011.(VIII.08.) ÖK
számú lejárt határidejű önkormányzati határozatokról
szóló tájékoztatót elfogadja.
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------------Kispál István: Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy:

-

Elszámolásra került a TIOP.1.1.1. intelligens iskola program pályázat, melynek
keretében 5 db interaktív tábla és 5 db note book, valamint 15 db asztali számítógép
és hozzá szerver, szoftver csomagok kerültek beszerzésre 8 millió Ft értékben. Az
elszámolás során a pályázatíró hibájából egy 400.000 Ft-os tételt nem fogadtak be,
mivel a pályázat író későn nyújtotta be a módosító kérelmet. Ő ezt el is ismerte, és,
hogy az önkormányzatot ne érje kár, a pályázatíró a sikerdíjából és az általa nyújtott
egyéb szolgáltatásokból kompenzálta az önkormányzatot nevezett összeg erejéig.

-

Testvértelepülések találkozójára szeptember 1. napjával megjelölt hatásidőig EU-s
pályázatot lehetett benyújtani, mellyel az önkormányzat élt is. Egy hetes program
került megszervezésre Chelm lengyel testvértelepüléssel 20 lengyel és 20 kisszállási
gyermek részvételével. 3 nap kirándulás: Budapest látogatása, Ópusztaszeren a
Feszti Körkép megtekintése, továbbá a Mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben egy nap
eltöltése, a maradék napokon pedig Sugár Ibolya szegedi tűzzománc készítő tart a
településen kézműves foglalkozást, ahol a gyermekek az előző napi kirándulásokon
szerzett élményeikből, tapasztalataikból ihletett merítve készíthetnek tűzzománc
emléktárgyakat. Tájékoztatásul elmondja még, hogy ebben a programban szerették
volna a másik két testvértelepülésről is fogadni a diákokat, de tekintettel arra, hogy
ez egy eu-s pályázat és sajnos Szerbia még nem fogadott el egy olyan
megállapodást, amely a pályázat kritériuma, ezért maradt egyedül a lengyel
testvértelepülés.

-

A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon tetőfelújítási pályázatának
elszámolási kérelme benyújtásra került.

-

Fenyvesi Tibor Kisszállás, I. körzet 20. szám alatti lakos nyílt levélét azért küldte
meg másolatban Képviselőtársainak, hogy ha valahol megjelenteti az írója, mivel azt
nyílt levélnek szánta, akkor a testület is tudjon róla. A nyílt levél már megint tele
van rágalommal, valótlan tényekkel és vádaskodásokkal. Kezdve azzal a ténnyel,
hogy Fenyvesi Tibor magát a helyi Fidesz ügyvezető elnökeként tünteti fel, holott
Lukács László térségi országgyűlési képviselő éppen a közelmúltban jelentette be,
hogy a kisszállási helyi Fidesz szervezetét feloszlatták. Kérdezi, hogy ezek után
Fenyvesi Tibor hogy meri magát mégis ilyen titulusban feltüntetni? A Fidesz, mint
politikai párt mögé bújva vádaskodik, a saját települését lejáratja, rossz színben
tünteti fel. Felteszi a kérdést, hogy Fenyvesi Tibor ezen megnyilvánulásairól vajon
tudomása van-e az országgyűlési képviselőnek, és a Fidesz politikai pártnak?
A nyílt levélben az áll, hogy mivel a polgármester választott közszereplő, ezért
kérdéseket tehetnek fel számára, de itt szeretné leszögezni, azt viszont egyetlen
törvény sem írja elő, hogy a közszereplő köteles lenne tűrni a rágalmakat és a hamis
vádaskodásokat. Ugyancsak a levélben utalnak arra, hogy februárban átadtak a
polgármester számára a MacsQszino által jegyzett – a Youtube-ra feltett –
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információkat. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az nem jutott el birtokába,
úgyhogy nem is tudja miről van abban szó.
Elmondja továbbá, hogy saját és a Képviselő-testület nevében valóban feljelentést
tett, de nem Fenyvesi Tibor, hanem ismeretlen tettes ellen. Ezért nem is érti, miért
kéri számon tőle azt, hogy feljelentette, és Fenyvesi Tibort, mint „a helyi Fidesz
elnökét és helyi Fidesz alelnök asszonyt hívogatják kihallgatásra” az ügyészségre.
Utalt arra is, hogy a 2006. évi választási kampány során a polgármester már
jelentgette a kisszállási polgártársait. Ez sem igaz, hiszen ő akkor is ismeretlen
személy ellen tett feljelentést, ahol a nyomozás során derült arra fény, hogy
kisszállási személy követte el azt, amiért ő a feljelentést megtette.
Fenyvesi Tibor nyílt levelének utolsó előtti bekezdésében arra utal, hogy a 2010. évi
polgármester és helyi önkormányzati képviselők választásán a polgármester
„választási trükkökkel” jutott mandátumhoz. Kérdezem, akkor már a választási
törvényt is jogsértőnek találja.
Urlauberné Horváth Éva: Egyszerűen felháborítónak és egyszersmind undorítónak tartja amit
Fenyvesi Tibor művel. Nem elég, hogy rágalmaz és vádaskodik, de a térség országgyűlési
képviselőjét is a település ellen uszítja. Hiszen annak idején, amikor még Dr. Szabó Erika volt
az országgyűlési képviselő, akkor ilyen dolgok nem fordultak elő a településen. Mindig jó
volt a kapcsolat Dr. Szabó Erikával, mely a mai napig fenn áll, de amióta Fenyvesi Tibor
elkezdte a település vezetői ellen az áskálódást és meglátása szerint Lukács László
országgyűlési képviselő negatív irányú befolyásolását, azóta elmaradt a kapcsolattartás az
önkormányzat és Országgyűlési Képviselő Úr között. Hiszen a megválasztása óra (2010.
tavasza) még egyszer sem volt ideje Kisszállás település önkormányzatát felkeresni, vagy
fogadó órát tartani, pedig Kisszállás község lakossága mikor megválasztotta a Fideszt, mint
vezető pártot nem csak az a 10 személy szavazatát tudhatta magának, akik Fenyvesi Tibor
baráti körében vannak. Éppen ezért Lukács László országgyűlési Képviselő Úrnak tiszteletben
kellene tartania Kisszállás lakosságát, tartania kellene a választópolgárokkal a kapcsolatát és
talán az önkormányzatot, mint másik felet is meg kellene hallgatnia, és nemcsak a Fenyvesi
Tibort.
Kispál István: Egyetért a Képviselő Asszonnyal, hiszen Lukács László országgyűlési
képviselő vállalta, hogy a térséget képviseli, melybe Kisszállás település is beletartozik.
Elmondja továbbá, hogy Fenyvesi Tibor nyílt levelében feltüntetett vádaskodásokat és
rágalmakat messze elítéli és visszautasítja, melyért ismételten lehetne feljelentést tenni, de
nem mint a „helyi Fidesz elnöke” ellen, hanem mint Fenyvesi Tibor Kisszállás, I. körzet 20.
szám alatti lakos ellen.
Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy a községben már több helyről visszahallott
érdekes információkat, melyekről most a testület előtt tesz kijelentést:
1. Mint Polgármester nem áll szándékában lemondani a tisztségéről, hiszen éppen azért
vállalta a tisztséget, mert a település érdekeit kívánja szolgálni, a települést kívánja
képviselni és előbbre juttatni.
2. A 4 éves ciklusra megválasztott tisztségéről nyugdíjba vonulás miatt nem kíván
lemondani, és egyáltalán nem is áll még szándékába nyugdíjba vonulni.
3. Kisszállás községről nem kíván, és nem is fog elköltözni.
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Megjegyzi továbbá, hogy meg fogja keresni Lukács László országgyűlési képviselőt, továbbá
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban a hivatalvezető Urat, és fel fogja őket világosítani
arról, hogy a Fidesz Magyar Polgári Párt mögé bújva Fenyvesi Tibor Kisszállás, I. körzet 20.
szám alatti lakos miket művel. Lejáratja az egész települést, rossz hírét kelti, pedig ez
egyáltalán nem igaz sem a település vezetőségére, sem az itt élő lakosságra!

Benedek János: Megjegyzi, hogy sajnos Fenyvesi Tibor nagyon sokat árt a településnek a
rosszindulatú vádaskodásaival, továbbá a választási kampányában híreszteltekkel. Akkor
ugyanis azzal kampányolt, hogy ha őt megválasztják és ő lesz a polgármester, akkor
mindenkinek visszafizeti a „csatornadíj” hozzájárulást. A lakosság ugyan fizet, de nem
csatornadíj hozzájárulást, hanem a Fundamenta lakás elő-takarékosság keretén belül minden
magánszemély egyedileg, saját számlájára utalva fizet érdekeltségi hozzájárulást, amelyet
engedményezett a Viziközmű Társulatra, hogy a településen a szennyvíz beruházás
megvalósulhasson.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Viziközmű Társulat intéző és ellenőrző bizottsága
szinte minden esetben egyszerre ülésezik, és a települési szennyvízberuházás megvalósítása
érdekében tevékenykedik. A bizottság kérésére készült egy olyan kimutatás, amely a
kezdetektől, azaz 2007-től tartalmazza a lakossági szerződéseket kötöttek jelenlegi állapotát.
Így külön került kimutatásra, hogy 2007-ben ki kötöttek LTP szerződést, az azóta eltelt
időszakban hány új kötés született. Sajnos igen nagy azok száma is, aki vagy nem kötöttek
LTP-s szerződést, vagy időközben a nemfizetés következtében a Fundamenta megszüntette a
szerződést. Továbbá külön kimutatás készült a vállalkozások / jogi személyek, valamint az
önkormányzati ingatlanok esetében. Ugyanis a lakosságnak 1 egységnyi érdekeltségi
hozzájárulás után kell fizetnie, míg a vállalkozás és az önkormányzat esetében a valós
vízfogyasztás figyelembe vételével kerül meghatározásra, hogy mennyi érdekeltségi egység
után kell fizetnie a 225.000 Ft-ot. A kimutatás naprakész, melyből megállapítható, hogy a
tavaly őszi választás óta, ahol Fenyvesi Tibor félrevezette és megtévesztette a lakosságot,
bizony erősen megcsökkent a befizetések aránya. Hála viszont annak, hogy az önkormányzat
által benyújtott pályázat 956 millió Ft összegű támogatásban részesült, melyről a lakosság
Önkormányzati Tájékoztató megjelentetésével értesítésre is került, azt követően jócskán
javult a fizetési intenzitás. Viszont a továbbiakban is fennáll az, hogy számos olyan
magánszemély van, akinek igencsak nagy hátraléka van adott futamidő teljesítéséhez képest.
A bizottság éppen ezért, hogy minél jobban ösztönözze a lakosságot a fizetésre felszólító
levelet juttatott el a hátralékosokhoz, melyben lehetőséget biztosít számukra, hogy ez év
december 31-éig több havi törlesztő részletben megfizethessék hátralékaikat, természetesen a
havi törlesztő részlet folyamatos törlesztése mellett.
Határozat született arról, hogy a lakás elő-takarékossági szerződéssel nem rendelkező
magánszemély ingatlantulajdonosok az érdekeltségi hozzájárulást 2011. december 31-ig vagy
egyösszegben megfizetik, vagy a beruházás befejezését megelőző hónap végéig (2013.
december 31-ig) három egyenlő részletben (2011. december 31-ig, 2012. december 31-ig és
2013. december 31-ig 75.000 Ft összegben) vagy elő-takarékossági szerződést kötnek az OTP
Lakáskasszával (49 hónapon keresztül 4.340 Ft/hó megfizetésével, 5.600 Ft-os egyszeri
számlanyitási díj megfizetésével, és az így megtakarított pénzösszeget a Viziközmű Társulat
részére a szennyvízberuházás megvalósítására engedményezi.)
A vállalkozók / jogi személyek esetében is elkészült a kimutatás és az LTP-s szerződéssel
nem rendelkező magánszemélyekhez hasonlóan az ő részükre is a közeljövőben kiküldésre
kerül egy tájékoztató és benne a felhívása fizetés összegéről és határidejéről.
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Elmondja továbbá, hogy azon magánszemély vagy vállalkozás, aki adott határideig nem fizeti
be a rá jutó érdekeltségi egységnek megfelelő hozzájárulást, azok esetében a Viziközmű
Társulás az önkormányzatnál kezdeményezni fogja a behajtást. Megjegyzi, hogy a Viziközmű
Társulat már eddig is átadhatta volna a hátralék behajtását, de nem tette, viszont most, hogy
az önkormányzat megnyerte a pályázatot, és a lakossági érdekeltségi hozzájárulások az
önkormányzati pályázat önerejének részét képezik, ezért a Viziközmá Társulat élni fog
lehetőségével és behajtatja a kintlévőséget. A település azért nem eshet el egy ilyen nagy
horderejű eu-s támogatással megvalósulandó beruházástól, mert egyes személyek (magán és
vállalkozók egyaránt) nem kívánnak hozzájárulni a közös célhoz.
Kispál István: Megjegyzi, hogy amennyiben az önkormányzat által benyújtott települési
szennyvízhálózat és szennyvíz tisztító telep kiépítésére benyújtott pályázat nem a kormány
célprogramjának lenne megfelelő, akkor nem is részesült volna támogatásban, ezért nem is
érti, hogy Fenyvesi Tibor miért kritizálja ezt, ahelyett, hogy összefogna az önkormányzattal.

_______________________

13. Képviselői kérdések, hozzászólások

Urlauberné Horváth Éva: Érdeklődik, hogy a 2011. évben újonnan bevezetett adónem, az
építményadó felülvizsgálata hogy áll?
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy az építményadó bevallások benyújtási
határideje 2011. március 1. volt, mely időpontig túlnyomó részében a kiküldött bevallások
megérkeztek, egy-egy kivétellel. A bevallások feldolgozása megtörtént, és a bevallók részére
a helyi adókra vonatkozó március 15. és szeptember 15-i határidővel az adókivetés kiküldésre
is került. Megjegyzi, hogy a bevallásban szereplő m2 nagyságok több esetben is sokszor nem
a tényleges nagyságot tükrözik. Véleménye szerint a Képviselő-testületnek az adóhatóságot
kellene megbíznia, hogy kerüljenek felülvizsgálatra a bevallásban szereplő adatok, de itt meg
kívánja jegyezni, hogy az ott dolgozó ügyintéző már így is nagyon le van terhelve.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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130/2011.(IX.01.) ÖK

HATÁROZAT

Építményadó felülellenőrzésének elrendelése
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 66/O. §. (1)
bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva
elrendeli a 10/2010.(XI.24.) számú önkormányzati
rendelettel bevezetett építményadó felülellenőrzését.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: jegyző

____________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 óra 30 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

