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Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 20-i 

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

 

 
 

1.) HTKT SZSZK működési engedélyének módosításához szükséges – kisszállási 

telephelyet érintő – döntés meghozatala 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

2.) Pályázat benyújtása a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott 

támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII.11.) VM. rendeletben 

foglaltak alapján 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

3.) Kovács Tibor Kisszállás, Május 1. u. 53. „kettőskereszt” közterületen történő 

elhelyezése iránti kérelme 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

4.) Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság 

Gazdaságvédelmi Osztálya megkereséséről 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

 

 

5.) Tájékoztató Fenyvesi Tibor Kisszállás, I. körzet 20. szám alatti lakos „nyílt levelére” 

adott válaszról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

6.) Óvodavezető megbízási szerződéssel történő munkavégzéséhez hozzájárulás kérése 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

 

   ____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

 

1. HTKT SZSZK működési engedélyének módosításához szükséges – 

kisszállási telephelyet érintő – döntés meghozatala 
 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívása részben jelen 

napirendi pont tárgyalása miatt vált szükségessé, mivel a kistérség a közösségi ellátás jövő 

2012. évi finanszírozására szeptember 23-áig nyújthatja be pályázatát.  

A testület előtt is ismeretes, hogy az önkormányzat sajnos csak olyan típusú feladatellátást tud 

biztosítani a településen, melyhez az állami támogatáson kívül plusz saját pénzügyi forrást 

nem kell biztosítani. Ezért az eddigiekben Kisszálláson és Kiskunhalas településeken lévő 

közösségi ellátási telephelyek közül a kisszállási telephely megszüntetésre kerül.  

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja az SZSZK működési engedélyének 

módosítását követően a kistérség egész területére Kiskunhalas város vállalja be a közösségi 

ellátás feladatellátást és annak finanszírozását. Megjegyzi, hogy Kisszállás települést jelen 

működési engedély módosítás hátrányosan nem fogja érinteni, mivel a 2011. december 31-ig 

– és az újabb pályázat benyújtása után 2012. január 1-től kezdődően várhatóan 3 évig - 

pályázati támogatásból kerül megvalósításra kistérségen belül a feladatellátás. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy a társulás 

kezdeményezze a HTKT SzSzK Kisszállás, Felszabadulás utca 35. szám alatti telephely 

működési engedélyének visszavonását. 

 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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131/2011.(IX.20.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

HTKT SZSZK kisszállási telephely 

működési engedélye visszavonásához hozzájárulás 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi 

Tárulás kezdeményezze a HTKT SzSzK Kisszállás, 

Felszabadulás utca 35. szám alatti telephely működési 

engedélyének visszavonását. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

2. Pályázat benyújtása a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében 

nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII.11.) 

VM. rendeletben foglaltak alapján 
 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, nagy öröm, hogy a Kormány a tanyafejlesztési 

program keretében támogatást biztosít a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési célokra, de 

megjegyzi, hogy az előzetesen „beharangozott” támogatás sajnos igen alacsony mértékű. A 

tanyás térségek támogatására összességében 930 millió Ft pályázati támogatás áll 

rendelkezésre. Lukács László térségi országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint viszont 

Bács-Kiskun megyére mindössze csupán 40 millió Ft vissza nem térítendő támogatás jutott. 

Ez igencsak elenyésző összeg, hiszen az alföldön ez a megye az, amely a legnagyobb és 

legkiterjedtebb tanyás térséggel rendelkezik. Sajnos ez a 40 millió Ft még a kiskunhalasi 

kistérség 9 településére is igen szerény mértékű támogatás lenne, nemhogy egy egész 

megyére. Mindazonáltal javasolja, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg a pályázati 

célokat, és ennek ismeretében mégiscsak nyújtsa be pályázatát, hiszen ha a település nem 

pályázik, akkor esélye sincs a nyerésre.  

A pályázati kiírás szeptember 1-jétől elérhető, de a beadási határidő igen rövid, szeptember 

30. napjával került meghatározásra. Így a pályázatot nagyon gyorsan össze kell állítani, ha a 

település be kívánja nyújtani. 

Kisszállás település esetében két célterületre lehetne pályázni. Az egyikben a külterületi 

dűlőutak felújításához és karbantartásához szükséges erőgépekre és eszközökre, a másikban 

viszont lakott külterületi tanyák villamosítására.  

Elmondja, sajnos az előzetes várakozások ellenére a külterületi dűlőutak felújításához és 

karbantartásához szükséges erőgépekre és eszközökre ugyan lehet pályázni, de azok 

fenntartására, üzemeltetésére már nem biztosít forrást a támogatás. Tekintettel a rendelkezésre 

álló forrásra kistérségi szinten felvetődött annak gondolata, hogy a kistérség nyújtsa be a 

gépekre támogatási igényét, mert így nagyobb eséllyel indul, mintha egy-egy település külön-
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külön kívánna gépbeszerzésre pályázni. Ugyanakkor ő nem zárkózik el attól, hogy Kisszállás 

település kistérségi pályázatán kívül, mint önálló település is benyújtsa pályázatát a 

mezőgazdasági gépekre. Megjegyzi, hogy a szomszédos Tompa és Kunfehértó települések 

szintén nyújtanak be ilyen módon pályázatot.  

A legutóbbi kistérségi társulási ülésen szó volt arról, hogy kistérségi szinten kerüljön 

benyújtásra a pályázat eszközbeszerzésre, de mint időközben kiderült, Kiskunhalas település 

ezt úgy gondolta, hogy a kistérségi gesztor település, azaz Kiskunhalas igényelné a gépeket. 

Ez a verzió a kistérségi tagönkormányzatokat hátrányosan érintené, ezért felvetődött az is, 

hogy kistérségi szinten, de a gesztor település kizárásával, konzorcium létrehozásával 

kerüljön benyújtásra a pályázat, ahol a támogatás eredményeként beszerzett gépek minden 

önkormányzat rendelkezésére állhatnak majd. Ezt követően Kiskunhalas város polgármestere 

javasolta, hogy a tagönkormányzatok képviselői jövő héten kedden tartsanak egy egyeztető 

megbeszélést és közösen hozzák meg döntésüket. 

A másik pályázati cél keretében 2 külterületi tanya villamosítására nyílik lehetőség oly 

módon, hogy a tanyák energia ellátása megújuló energiaforrások felhasználásával kerülne 

megoldásra. Kritériumként szerepel, hogy csakis megújuló energiaforrás igénybevételére 

lehet pályázni. A településen két olyan külterületen élő többgyermekes család van, ahol a 

tanyákban nincs villamos áram. Most a pályázati támogatással megoldható lenne a tanyák 

villamosítása. Egyik család Jenei Mária Kisszállás, IV. körzet 136., a másik pedig Balla 

József Kisszállás, VI. körzet 9. szám alatti lakosok. A pályázati kiírás különbséget tesz 

aszerint, hogy a pályázatot magánszemély, vagy önkormányzat nyújtja be. Amennyiben 

magánszemély pályáz, akkor a támogatási arány 75 %-os, míg ha az önkormányzat nyújtja be 

a villamosításra pályázati igényét, akkor 90 %-os támogatottságot ér el. Javasolja, hogy 

amennyiben a családok hozzájárulnak és igénylik a megújuló energiaforrás felhasználásával 

történő tanyavillamosítás megoldását, akkor az önkormányzat nyújtsa be rá pályázati igényét. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy erre a célra külön forrás áll rendelkezésre. Amennyiben az 

önkormányzat pályázik, akkor a támogatásból megvalósuló beruházás önkormányzati vagyon 

lenne, melynek használatáért a két ingatlan tulajdonos havonta fenntartási üzemeltetési 

költséget fizethetne az önkormányzatnak. 

 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Benedek János: Megjegyzi, a tanyafejlesztési program keretében rendelkezésre álló forrás 

valóban nagyon kevés, mindazonáltal egyetértve a Polgármester Úrral mindenképpen 

javasolja, hogy az önkormányzat a fentiekben ismertetett célokra nyújtsa be pályázatát. 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Véleménye szerint is be kell nyújtani a pályázatokat, hiszen így 

lehetőség nyílik az önkormányzatnak arra, hogy akár a külterületi földutak állapotát, akár a 

többgyermekes családok villamos energia ellátását megoldja. 

 

----------- 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

132/2011.(IX.20.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Tanyafejlesztési program keretében pályázatok benyújtása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és javasolja, hogy az önkormányzat a 

81/2011.(VIII.11.) VM rendelet 2. §. (3) bekezdésében 

foglaltak alapján a Tanyafejlesztési program keretében az 

alábbiak szerint nyújtsa be pályázatát: 

- 1. célterület b) cél: „A tanyás térségek külterületi 

földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását 

biztosító gépek, eszközök beszerzésére”, valamint a 

- 1. célterület c) cél: „A villany nélküli tanyák 

energiaellátását megújuló energiaforrásokkal 

biztosító önkormányzati fejlesztésére”. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

meghatározott célok tekintetében készítse el és nyújtsa 

be a pályázatot, melyről a testület következő ülésén 

adjon tájékoztatást. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

3. Kovács Tibor Kisszállás, Május 1. u. 53. „kettőskereszt” közterületen 

történő elhelyezése iránti kérelme 
 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja a Képviselő-testületnek, hogy Kovács Tibor (Kisszállás, Május 1. 

utca 53.) kérelmet nyújtott be, melyben egy „kettőskereszt”-t közterületen történő 

elhelyezését kéri. A kérelem három soros, melyből nem derül ki, hogy pontosan hová is, és 

legfőképpen hogyan gondolja az elhelyezést.  

Megjegyzi, hogy az utóbbi időben számos településen elhelyezésre került már a 

„kettőskereszt”, melyet követően a lakosság körében vegyes vélemények hangzottak el. 

A kérelem benyújtásakor Kovács Tibor szóban elmondta, hogy a központi parkban, a már 

meglévő szoborral szemközti területre szeretné felállítani a „kettőskeresztet”.  
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Véleménye szerint elsőként azt kellene tisztázni, hogy egyáltalán a testület hatáskörébe 

tartozik-e a kérelemmel kapcsolatos döntéshozatal, ezért ennek tisztázása érdekében javasolja, 

hogy az önkormányzat a felügyeleti szervétől, azaz a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól 

kérjen állásfoglalást.  

Tájékoztatja továbbá a testületet, kérelmezőt hiánypótlásra kérte fel, hogy az elképzelése 

szerint megvalósítandó létesítményről valamilyen tervrajzot terjesszen be a kérelem 

elbírálhatósága érdekében. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Mint már Polgármester Úr megjegyezte, a kérelem igen szűkszavú, és 

nem derül ki, hogyan és miből kerülne felállításra a „kettőskereszt”. Azt sem lehet 

megállapítani, hogy a kérelmező által felállítandó létesítmény minek minősül. Mert ha szobor, 

akkor kell hozzá egy szilárd talapzat is, akkor viszont már egyből építési engedély köteles. 

Továbbá a kérelemben az sem került megjelölésre, hogy ha a Képviselő-testület hozzá is 

járulna a „kettőskereszt” felállításához, akkor azt követően ki fogja azt gondozni, ki érte a 

felelős.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Benedek János: Javasolja, hogy a testület a Polgármester Úr által javasolt állásfoglalást kérje 

meg, melynek ismeretében egyértelműen tud döntést hozni. Megjegyzi továbbá, hogy 

kérelmezőnek először a saját háza táján kellene rendet tenni, mert ha a közterületen 

elhelyezendő „kettőskereszt”-et is olyan intenzitással ápolná, akkor azt inkább el se helyezze. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

133/2011.(IX.20.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Állásfoglalás kérése „kettőskereszt”  

közterületen történő elhelyezéséről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Kovács Tibor (Kisszállás, Május 1. u. 53.) 

kérelmét. A Képviselő-testület felkéri Kovács Tibort, 

hogy a testület soron következő (2011. szeptember 29.) 

ülésére az általa felállítandó „kettőskereszt” tervét, főbb 

paramétereit küldje meg a testületnek. 
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A testület megbízza a polgármestert, hogy állásfoglalás 

kialakítása céljából keresse meg a Bács-Kiskun megyei 

Kormányhivatalt. A megkeresés a „kettőskereszt” állítása 

engedélyezési szabályaira, a hatáskör gyakorlására, a 

megépítésre kerülő mű fenntartására terjedjen ki. 

 

 

_______________________ 

 

 

4. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 

Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya megkereséséről 
 

 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2011. szeptember 6-án 

szabadságon volt, mikor telefonon kereste meg őt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztályáról dr. Szénási Zoltán rendőr 

őrnagy, és tájékoztatta, hogy a hatóság feljelentés kiegészítést rendelt el hűtlen kezelés 

bűntettének gyanúja miatt. A feljelentés a Kisszállás községben megvalósuló templomtorony 

építés, templom felújítására, valamint a Sallai István Általános iskola felújítására irányult.  

Tájékoztatta a rendőr őrnagyot, hogy a templomtorony építést és templom felújítást nem az 

önkormányzat végezte, hanem a Katolikus Egyház nyertes Leader pályázatnak köszönhetően.  

Az iskola felújítással kapcsolatban pedig az állt a feljelentésben, hogy az iskolára felújítására 

2006. óta 200 millió Ft lett költve. 

2011. szeptember 6-án faxon, majd két nap elteltével levélben is megérkezett az 

önkormányzathoz a Rendőr-főkapitányság megkeresése, hogy 8 napon belül hivatalos 

felhasználás végett szíveskedjen az önkormányzat közölni a Sallai István Általános Iskolán 

2006. január 1-től a mai napig milyen felújítások kerültek elvégzésre. 

Az önkormányzat az előírt határidőre teljesítette a megkeresésben foglaltakat és iratjegyzék 

kíséretében a fénymásolt iratokat személyesen felvitte a rendőrkapitánysághoz. Elmondja, 

hogy a rendőrség által megjelölt intervallumban egyedül az általános iskola felújítására nyert 

Leader pályázathoz kapcsolódó iskolatető felújítási pályázat anyagai kerültek felterjesztésre. 

Megjegyzi, hogy 2006.01.01-től az önkormányzat számos pályázatot nyújtott be az iskola 

épület felújítására, korszerűsítésére, de sajnos ebből csak az iskolatető felújítási pályázat 

részesült támogatásban.  

 

 

Kispál István: Ez a feljelentés szinte teljesen azokra irányul, amik a MacsQszino internetes 

oldalon szerepelnek. Ezekből a megnyilvánulásokból lehet is következtetni arra, hogy vajon 

már megint ki is jelentette fel az önkormányzatot. 

Minden esetre elmondja, hogy az önkormányzat mindig szabályosan járt el, a hűtlen kezelés 

egyetlen esetben sem merülhet fel, így a Képviselő-testület tiszta lelkiismerettel nézhet a 

település, a világ elé. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 
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H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Azzal, hogy a feljelentő sorozatosan az önkormányzatot támadja csak a 

település rossz hírét kelti, továbbá olyan plusz munkát okoz a hivatal részére, amely több 

köztisztviselő munkájára is kihat. Hiszen az irattárban lévő anyagok előkeresése, 

lefénymásolása, iratjegyzékbe történő foglalása, valamint az iratok a rendőr-főkapitányság 

részére történő elszállítása több munkanapot vett igénybe, melyet lehetett volna sokkal 

fontosabb és eredményesebb munkára is fordítani. 

 

 

--------- 

 

 

A Képviselő-testület tudomásul vette a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 

Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya megkereséséről szóló tájékoztatót. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

5. Tájékoztató Fenyvesi Tibor Kisszállás, I. körzet 20. szám alatti lakos „nyílt 

levelére” adott válaszról 
 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy nyílt levél megérkezése óta ő is feljelentkezett 

a MacsQszino internetes oldalra, hogy az újonnan megjelenő feltöltésekről értesülhessen. 

Elmondja, sajnos az oldal folyamatosan töltődik fel a rágalmazásokkal.  

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy rágalmazás miatt ismeretlen tettes ellen a 

MacsQszino internetes oldalon megjelentek miatt, valamint Fenyvesi Tibor Kisszállás, I. 

körzet 20. szám alatti lakos ellen a nyílt levelében leírt rágalmazások miatt feljelentést fog 

tenni. Ugyanis Fenyvesi Tibor a nyílt levelében azt írja, hogy a levélben megfogalmazottakról 

„meg van győződve”.  

 

Kispál István polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel Fenyvesi Tibor (Kisszállás, I. 

körzet 20.) által írt nyílt levélre az önkormányzat válaszát. (jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  
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Urlauberné Horváth Éva: Megjegyzi, hogy sajnos most már az önkormányzaton túl nemcsak 

az egyházat, de már a Kisszállási Szociális Alapítványt is támadja Fenyvesi Tibor. Nem tudja, 

hogy miért jó ez neki, szerinte ez az ember már beteg. 

 

 

--------------- 

 

 

A Képviselő-testület a nyílt levélre adott választ határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

6. Óvodavezető megbízási szerződéssel történő munkavégzéséhez 

hozzájárulás kérése 
 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja, Varga Nándorné, a Napraforgó Óvoda vezetője kérelemmel fordult a 

Képviselő-testülethez, mint munkáltatóhoz, hogy a Sallai István Általános Iskola alsó 

tagozatosai számára tartandó hittan oktatást a testület engedélyezze. Az óvodavezető 

mellékelte munkarendjét, valamint a Kalocsa-Kecskemét Érseki Hatóság engedélyét a 

hittanoktatásról. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Varga Nándorné óvodavezető részére adja meg 

hozzájárulását a hittan oktatásához, hiszen a külön oktatás vezetői munkájában nem gátolja.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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134/2011.(IX.20.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Varga Nándorné óvodavezető általi  

hittanoktatáshoz való hozzájárulás  

 

   

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és Varga Nándorné, a Napraforgó Óvoda 

vezetője részére a Sallai István Általános Iskolában 

történő hittan oktatásához hozzájárulását adja. 

 

____________ 
 

 

 

 

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

berekesztette. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 


