JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 29. du. 15
órai kezdettel tartott ülésén.

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

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

Az ülést megnyitja.

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

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

JAVASLAT

1.) Beszámoló a községben végzett fogorvosi tevékenységről
Előadó: Dr. Endrész Ákos fogorvos

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 gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2003.(IX.01.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző

5.) Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosításának elfogadásáról
Előadó: Kispál István polgármester

6.) Előterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 ”Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT,
üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadására
Előadó: Kispál István polgármester
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7.) Javaslat a 2012. évi Start-munkaprogram megvalósítására irányuló pályázat
benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester

8.) Kisszállás 232
nyilatkozatról

hrsz-ú

ingatlannal

kapcsolatos

elővásárlási

jogról

történő

Előadó: Kispál István polgármester

9.) Csodacsalád Egyesület (Kisszállás, Marx u. 9.) bérleti szerződés felbontására irányuló
kérelme
Előadó: Kispál István polgármester

10.)
Szabó Sándorné (Kiskunhalas, Práger Ábrahám u. 2.) egyéni vállalkozó hó
eltakarítási munkára irányuló ajánlata
Előadó: Kispál István polgármester

11.)
Sallai István Általános Iskola kérelme az Arany János tehetséggondozó
Programban való részvétel támogatására
Előadó: Kispál István polgármester

12.)
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt
eseményekről:
- bentlakásos intézmények korszerűsítésére irányuló pályázati lehetőségről
- 53. számú főút menti kerékpárút terveztetéséről, pályázati lehetőségéről
Előadó: Kispál István polgármester

13.)

Képviselői kérdések, hozzászólások

____________________________

4

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a községben végzett fogorvosi tevékenységről
Előadó: Dr. Endrész Ákos fogorvos
(Írásos előterjesztés mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai bizottsági ülésen
megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogorvosi beszámoló
a mellékletben foglaltak alapján kerüljön elfogadásra.
Elmondja továbbá, hogy a bizottsági ülésen ismertetésre került, miszerint a 2600 lélekszámú
településről ebben az évben összesen 1041 fő vett rész valamilyen fogászati ellátásban, amely
az országos tendenciával párhuzamban igen alacsony. A bizottsághoz eljutott vélemények
alapján a lakosság elégedett a fogorvos munkájával.
Kispál István: Tájékoztatja a testületet, hogy a lakosságtól ő sem hallott negatív véleményt a
Doktor Úr személyére, illetve munkájára vonatkozóan.
Elmondja továbbá, hogy a Doktor Úr által a beszámolóban is ismertetett rendelő
felszereltségére vonatkozóan az önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőséget, de anyagi
nehézségeire tekintettel jelenleg csak az alapellátáshoz szükséges felszerelést tudja
biztosítani. Tájékoztatta a Doktor Urat, hogy van pályázati lehetőség orvosi rendelők
eszközbeszerzésének bővítésére, de a pályázati kiírásban az önkormányzatok kizárásra
kerültek. Amennyiben a Doktor Úr a feladat ellátást vállalkozásában végezné, akkor egyből
lehetősége nyílna a pályázat benyújtására. Ezzel kapcsolatban érdeklődött, hogy a Doktor Úr
nem gondolt-e arra, hogy vállalkozásban folytatná a fogorvosi feladatellátást, továbbá
érdeklődött arról is, hogy a hétvégi fogászati ügyeletet nem állna-e módjában felvállalni.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Doktor Úr jelen körülmények között (családi okok
miatt) egyelőre még nem tudja bevállalni sem a vállalkozásban történő feladatellátást, sem a
hétvégi ügyeletet.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

5
150/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

A községben végzett fogorvosi tevékenységről
szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja Dr. Endrész Ákos fogorvos községben
végzett fogorvosi tevékenységről szóló beszámolóját.

_______________________

2. Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének III.
negyedéves teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy néhány adónem kivételével a 2011. évi
költségvetés háromnegyedéves teljesítése időarányos. Az adóbevételek teljesülése érdekében
a szükséges intézkedések meghozatalra, a felszólítások kiküldésre kerültek. Sajnos a nehéz
gazdasági helyzet a településen lévő vállalkozásoknál is érezteti negatív hatását, hiszen több
vállalkozás fordult az önkormányzat felé olyan kérelemmel, hogy az általa befizetendő adót
vagy részletekben, vagy határidő módosítás igénybevételével fizesse be.
Az önkormányzat költségvetésében fennálló 61,6 millió Ft negatív egyenleg, azaz hitel
összegének mérséklésére az önkormányzat az év folyamán két alkalommal nyújtott be
ÖNHIKI támogatási igényt, melyre első körben 177 e Ft támogatást, majd a második körben
6.000 e Ft támogatást kapott. Az önkormányzat az év közben folyamatosan meghozta azon
megszorító intézkedéseit, amelyekkel a működő képességét fenn tudja tartani, de emellett
folyamatos likviditási problémák vannak és sajnos az önkormányzatnak folyamatosan ki nem
fizetett számlatartozása áll fenn.
Kiegészítésként megjegyzi, hogy a kistérségi SzSzK felé az elszámolás szeptember 30-ával
rendezésre került, és bár az önkormányzat még soha nem állt ilyen jól a hozzájárulás
megfizetésével, mindazonáltal jelenleg is fennáll a probléma, hogy az azóta és az
elkövetkezendő időszakban keletkezett tartozás miből kerül megfizetésre.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai bizottsági ülésen
megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat
2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató a mellékletben
foglaltak alapján kerüljön fogadásra.
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat
2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató mellékletben
foglaltak szerinti elfogadását.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

151/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint az
önkormányzat
2011.
évi
költségvetésének
háromnegyedéves teljesítését
334 762 e Ft bevétellel és
321 007 e Ft kiadással
elfogadja.

_______________________

3. Javaslat
a
Községi
tervkoncepciójára

Önkormányzat

2012.

évi

költségvetési

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat még soha nem állt ilyen könnyű és egyszerre
nehéz helyzetben a költségvetési koncepció kidolgozása ügyében, hiszen az országgyűlés
részéről a konkrét döntések nem kerültek meghozatalra, így ezek ismerete nélkül képtelenség
a következő évre vonatkozó tervkoncepciót megalkotni. Az országgyűlés számos sarkalatos
törvény elfogadását december hónapban fogja meghozni, nem tudni mi lesz az
önkormányzatok sorsa, hogyan kerül elfogadásra az önkormányzati, a közoktatási törvény.
Több területet állami fenntartásban kívánnak ellátni, ezért nem tudni minek mi lesz a sorsa,
így szinte lehetetlen a koncepció elkészítése.
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Az önkormányzat vizsgálta a szociális területen lévő térítési díjak emelésének lehetőségét, de
arra az elhatározásra jutott, hogy értelmetlen lenne az emelés, mivel a bentlakásos otthonban
lévő személyek vagy hozzátartozóik a díjemelés következtében már nem tudnák vállalni a
térítési díj fizetését, és akkor hiába is emelné az önkormányzat a díjat, neki kellene a hiányzó
részt megfizetnie.
A pénzintézetek is igen bizonytalanul viszonyulnak az önkormányzatokhoz, a hitelek
mértékét az előző évihez képest jóval alacsonyabb mértékben maximalizálták, ezért nem
tudni, hogy az önkormányzati intézmények működéséhez és a kötelező feladatellátások
biztosításához szükséges forrást miből fogja az önkormányzat előteremteni.
Létszámfejlesztéssel az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan nem számolt, a
nyugdíjazás következtében megüresedő helyeket sem kívánja feltölteni, sőt ez év márciusától
még a munkaidőt is csökkentette, hogy az önkormányzat kiadásai jelentősen
csökkenhessenek.
Tájékoztatásul elmondja, hogy most jelentek meg a közoktatási intézmények energia
korszerűsítésére irányuló, valamint a bentlakásos szociális intézmények korszerűsítésére
irányuló pályázati kiírások, melyek ugyan 100 %-os támogatottságot írnak, de tekintettel arra,
hogy ezen pályázatok nettó elszámolásúak, ezért az Áfa mértéke az önkormányzatot terhelné,
ami 2012-től már 27 %-os mértékű.
A különböző pályázati kiírásokkal kapcsolatosan meg kívánja jegyezni, hogy nem is olyan
egyszerű és átlátható a jövőkép, ugyanis az új önkormányzati törvény vitája során felmerült az
is, hogy a közoktatási intézmények államosítására is sor kerülhet, a megyei intézményeket
már biztos, hogy államosítják, de a települési intézmények sorsáról még nem tudni. Felmerül
a kérdés, mi lesz a közoktatási intézmények korszerűsítésére felvett hitelek visszafizetésével,
hiszen már az is szóba került, hogy az intézményeket az állam ingyen átveszi, de az
önkormányzatok által a fejlesztésre felvett hitelt nekik kell visszafizetni és a jelzálogjogot
más önkormányzati tulajdonú ingatlanra kell ráterhelni. Ez településünk esetében is
bekövetkezhet, és akkor nemhogy megoldott lenne az önkormányzat hitele, hanem még
rosszabb helyzetbe kerülhetne az önkormányzat, mint amilyen helyzetben van most. Az
önkormányzati törvény elfogadásáig nem tudni mi lesz az önkormányzatok, az önkormányzati
intézmények sorsa.
Ugyancsak problémát jelent az is, hogy az Országgyűlés a helyi adókról szóló törvényt
módosította ugyan, de a Magyar Közlönyben még mindig nem került kihirdetésre, így ennek
ismerete nélkül ugyancsak nem tudni, hogy az önkormányzatoknak milyen feladatuk lesz
ezzel kapcsolatban. A testületek egyáltalán emelhetik-e az adók mértékét, vagy központi
törvény módosítás határozza meg azt. Így az önkormányzat még csak tervezni sem tudja,
hogy milyen bevételekkel számolhat.
Végezetül a Képviselő-testület nevében ezúton tisztelettel megköszöni a Címzetes Főjegyző
Asszonynak, hogy a jelen ismeretek tükrében a megadott határidőre elkészítette az
önkormányzat 2012. évi költségvetési tervkoncepciójára irányuló előterjesztést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai bizottsági ülésen
megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat
2012. évi költségvetési tervkoncepciója a mellékletben foglaltak alapján kerüljön elfogadásra.
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzat 2012. évi költségvetési tervkoncepciója a mellékletben foglaltak alapján
kerüljön elfogadásra.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
152/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

2012. évi költségvetési tervkoncepció
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját.
_______________________

4. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2003.(IX.01.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, hogy a térítési díjak szabályozására
vonatkozóan már volt egy ilyen irányú rendelet módosítás, de az csak a szociális intézmények
esetében felmerülő térítési díjakra irányult. Megjegyzi, igen örvendetes, hogy a kistérség
végre rájött, hogy a családok átmeneti otthona a gyermekvédelmi törvény hatálya alá esik, és
most ennek esetében is kezdeményezte a kistérségi tagönkormányzatnál a helyi
gyermekvédelmi rendeletek térítési díjra irányuló módosításának átvezetését.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai bizottsági ülésen
megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat
gyermekvédelmi rendelete a mellékletben foglaltak szerint kerüljön elfogadásra.
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Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a társulási ülésen elhangzott, hogy
kistérségi szinten közel három év alatt 1,8 millió Ft a felszaporodott, meg nem fizetett térítési
díj összege, mely a családok átmeneti otthonában keletkezett. A társulási tanács döntése
alapján a térítés díj összegének megfizetéséért Kiskunhalas városnak kell helytállnia.
Tájékoztatásul elmondja még, hogy a családok átmeneti otthonában zömében kiskunhalasi
állampolgárok kerülnek elhelyezésre. Kisszállás esetében a szociális otthonban keletkezett 1
főnek (aki időközben elhalálozott) 34.000 Ft-os térítési díj hátraléka keletkezett.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
22/2011.(XI.29.)
RENDELETE
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló – többszörösen módosított –
13/2003.(IX.1.) rendeletének módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (1)-(2)
bekezdésében és a 29. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület
Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a többszörösen módosított
13/2003.(IX.1.) rendeletének módosítására a következőket rendeli el:
1.§.
A R. II. fejezet 12/A. §-a az alábbiak szerint módosul:
„12/A. §.
Térítési díj a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja
által nyújtott szolgáltatások esetén
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti elhelyezést biztosító ellátás személyi
térítési díját az ellátást igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell
befizetni az ellátást nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a
Szociális Szolgáltató Központ elszámolási számlájára.
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(2) Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a
kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül az azt alátámasztó
dokumentumok becsatolásával a fenntartóhoz fordulhat a személyi térítési díj elengedése
illetve csökkentése iránt.
(3) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető (továbbiakban
szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat elengedheti,
ha:
a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális,
egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – önhibáján kívüli egy éven túli
munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak
munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a térítési díj megfizetése
súlyosan veszélyezteti.
(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság javaslata
alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha:
a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi
pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,
c) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el,
d) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan
beteg szülő vagy gyermek esetén.
(5) A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem
beérkezését követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében.
(6) A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező lakóhelye,
vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell megtérítenie a
Társulás részére külön megállapodás alapján.”
2. §.
A R. II. fejezete az alábbi 12/B. §-sal egészül ki:
„12/B. §.
(1) A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban térítési
díjhátralék) a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék
behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.
(2) A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak
minősül a 249/2000. Korm.r. (Áhsz.) 5. §. 3. pontja alapján.
A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt.
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(3) A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak
meg kell térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján.”
3. §.
Záró rendelkezések
E rendelet 2011. december 1-én lép hatályba.
_______________________

5. Előterjesztés
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosításának
elfogadásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a társulási megállapodás módosítását – mint
már az előterjesztésben is részletesen ismertetésre került – a törvényességi észrevétel miatt
szükséges elvégezni.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a november 24-én volt Csongrádon a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Konzorcium ülése, ahol a 82 tagönkormányzattól 33 képviselő jelent
csak meg. Már ez is utal arra, és érezhető volt, hogy nagy a bizonytalanság és a
nemtörődömség az önkormányzatok részéről. A konzorcium az unió által kért
továbbfejlesztések kapcsán sajnos folyamatos költségnövekedésről tájékoztat, mely az
infláció mértékén túl képződik. A következő napirendi pont is szorosan ide kapcsolódik,
hiszen a KEOP pályázat kapcsán újabb elkötelezettségek jelennek meg, és az üzemeltetési
koncepcióról, díjképzési elvekről kell az önkormányzatok általi elfogásáról nyilatkozni. A
pályázat kapcsán a folyamatos fejlesztések bizony komoly költséggel járnak, és bár új
szolgáltatások, mint fémhulladék, szelektív hulladék gyűjtés jelennek meg, de a fajlagos
költségek is bizony növekednek.
Meglátása szerint, és ő ezt már régóta hangoztatja is, hogy a legnagyobb probléma sajnos
maga a hulladékgazdálkodási törvényből adódóan van jelen, ugyanis az egységes
hulladékgazdálkodási törvény nem tesz különbséget városias, illetve kistelepülések
hulladékkezelésével kapcsolatban. A kétfajta (városias és falusias környezetben) településen
élőknél más-más fajta és mennyiségű hulladéka keletkezik, így az egységes szabályozás nem
biztosít arra lehetőséget, hogy a falusias kistelepülések a ténylegesen felmerülő hulladékuk
figyelembe vételével szervezzék meg akár a szállítás, akár az ártalmatlanítás, akár
komposztálás, újrahasznosításának lehetőségét.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodása a mellékletben foglaltak szerint kerüljön módosításra.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
153/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása” tárgyú
előterjesztést és a következő döntést hozza.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 1. számú
módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. december 20.
Felelős: Polgármester
_______________________

6. Előterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 ”Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz
szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika
elfogadására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére benyújtott pályázathoz az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat kerüljön elfogadásra.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

154/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

„KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz
szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika”
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT,
üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.) A Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete igazolja, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11
pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési
szilárd
hulladék
mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben” című pályázati anyaghoz készített, az
előterjesztés 2. számú mellékletét képező Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az
RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót,
díjpolitikát, díjképzést, megismerte, elfogadta, és
annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum
5 évig.
2.) A Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete ezen Képviselő-testületi határozatával
nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS
ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra
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került KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
című pályázati felhívásra a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
beadott „Települési szilárd hulladék mechanikaibiológiai
stabilizálására
szolgáló
rendszer
kialakítása
a
Homokhátsági
Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” nevű II.
fordulós pályázaton kívül az adott projekthez,
projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás
fejlesztése) Kisszállás település Önkormányzata a
fenntartási időszak végéig nem vesz részt más
pályázatban, támogatási konstrukcióban.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: polgármester
_______________________

7. Javaslat a 2012. évi Start-munkaprogram megvalósítására irányuló
pályázat benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Kormány által meghirdetett új Start-munkaprogram
keretében történő közfoglalkoztatást Kisszállás önkormányzata ki tudja használni. Az előző
közfoglalkoztatásokhoz képest pozitívum, hogy ismételten lehetőség van a 8 órás
közfoglalkoztatásra, így a 2012. évben 31 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2 projekt
keretében. Az egyik a téli közfoglalkoztatást, a másik pedig a mezőgazdasági foglalkoztatást
foglalja magában. A két projekt együttes költsége, mely a munkabérek mellett eszközök
beszerzésére is lehetőséget biztosít, összesen 30 millió Ft. Egy szépséghibája van a
programnak, hogy utófinanszírozású, de reméljük, hogy az önkormányzatoknak a jelenleg is
fennálló nehéz pénzügyi helyzetét ez a továbbiakban nem rontja. Az önkormányzat örül, hogy
ezzel a Start-munkaprogrammal a településen lévő nagyszámú munkanélküli személyek
részére valamilyen bevételi forrást tud biztosítani a munkavégzésük ellenértékeként. A
program további pozitívuma, hogy a 30 fő foglalkoztatása esetén lehetőséget biztosít arra,
hogy 1 fő adminisztratív munkakörben kerüljön alkalmazásban. Ez nagyon jó, hiszen a 30 fő
foglalkoztatása minden hónapban rengeteg adminisztrációs munkával jár.
Negatívumként viszont kiemeli, nem elég, hogy az önkormányzat számítógépes rendszerben
rögzíti a közfoglalkoztatással kapcsolatos mindennemű adminisztrációt, amelyet
elektronikusan küldeni is tud a megadott helyekre, most a pályázat beadásához a Megyei
Munkaügyi Központhoz kell személyesen felvinni a pályázati anyagot 1 fő aláírásra jogosult
képviselőnek, plusz egy fő munkaügyi ügyintézőnek és egy fő számítógépes szakembernek is
jelen kell lenni az adatok felvitele miatt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzat a 2012. évi Start-munkaprogram megvalósítására a mellékletben foglaltak
szerint nyújtsa be pályázatát.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
155/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

2012. évi Start-munkaprogram pályázat benyújtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Belügyminisztériumhoz benyújtja
pályázatát a 2012. évi Start-munkaprogram keretében
„téli foglalkoztatás” és a „mezőgazdasági projekt”
megvalósítására.
A Start-munkaprogram keretében éves szinten 31 fő
foglalkoztatása 100 %-os utófinanszírozással kerül
megvalósításra, ahol a két projekt összköltsége (bér +
járulék + eszköz és egyéb költség) 30.030.000 Ft.
_______________________

8. Kisszállás 232 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról történő
nyilatkozatról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja a testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő
ingatlan a Kölcsey u. 5. szám alatti „sárga ház” utcai részének a Borosai József melletti
lakrészt foglalja magába. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nincs rá pénzügyi
fedezete, hogy az elővásárlási jogával éljen, ezért javasolja a testületnek, hogy az
önkormányzat a 232 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról mondjon le.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

16
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a Polgármester Úr javaslatával megegyezően
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat az elővásárlási jogáról mondjon le.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

156/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás 232 hrsz-ú ingatlan elővásárlási
jogával kapcsolatos nyilatkozatról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kisszállás 232 hrsz-ú ingatan
elővásárlási jogával – tekintettel az önkormányzat anyagi
helyzetére – nem kíván élni.
_______________________

9. Csodacsalád Egyesület (Kisszállás, Marx u. 9.) bérleti szerződés
felbontására irányuló kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Csodacsalád Egyesület az előterjesztésben foglaltak
indoklásával kérte az általa bérlet Marx u. 9. szám alatti ingatlan – mely családi napköziként
működött – bérleti szerződésének 2011. december 31-ével történő felbontását.
Az egyesület és az önkormányzat között hatályban lévő bérleti szerződés 18.) pontja alapján a
felmondási idő 90 napban van meghatározva. Tekintettel viszont arra, hogy a bérlő indokolta
a bérleti szerződésének felmondását, továbbá figyelembe véve azt a tényt, hogy 2012. január
1-től Dr. Prohászka Rád Imre gyermekorvos az ingatlant bérbe kívánja venni, ezért javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy közös megegyezéssel 2012. december 31. napjával kerüljön
megszüntetésre az önkormányzat és az egyesület között fennálló lakásbérleti szerződés.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a Polgármester Úr véleményével megegyezően
javasolja a Képviselő-testületnek a lakásbérleti szerződés ez év végével történő felbontását.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
157/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

Csodacsalád Egyesület (Marx u. 9.) nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérleti szerződésének felbontásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta a Csodacsalád Egyesület (6421 Kisszállás,
Marx u. 9.) által az önkormányzati tulajdonú Kisszállás,
Marx u. 9. szám alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti szerződésére irányuló felmondását,
melyet közös megegyezéssel 2011. december 31.
napjával megszüntet.
_______________________

10. Szabó Sándorné (Kiskunhalas, Práger Ábrahám u. 2.) egyéni vállalkozó hó
eltakarítási munkára irányuló ajánlata
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat az előző években a
Kisszállási Zrt-vel kötött szerződést a téli időjárás alatt bekövetkezett hóeltakarítási
munkálatok elvégzésére. Éppen ezért a közelmúltban az önkormányzat már háromszor is
megkereste a Zrt-t, hogy nyilatkozzon: a hóeltakarítást el kívánja-e látni, és ha igen, akkor
milyen munkadíjért. A Zrt-től a mai napig nem érkezett válasz, ugyanakkor időközben Szabó
Sándorné egyéni vállalkozó ajánlatot tett a hóeltakarítási munkálatok elvégzésére 6.000 Ft +
Áfa/óradíjért. Tájékoztatásul elmondja még, hogy bár a vállalkozó kiskunhalasi székhelyű, de
az általa ellátott feladatot a településen élő Molnár Gábor alkalmazottjával kívánja ellátni, aki
jól ismeri a külterületi lakott helyeket is, és mivel a szolgáltatásért járó díj is elfogadható,
javasolja, hogy az önkormányzat fogadja el Szabó Sándorné hóeltakarításra irányuló
árajánlatát.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el
az előterjesztésben szereplő hó eltakarítási árajánlatot és a feladat ellátására határozott időre
kössön vállalkozási szerződés Szabó Sándorné egyéni vállalkozóval.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
158/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

Hó eltakarítási munkálatokra vonatkozó árajánlat elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja Szabó Sándorné (Kiskunhalas,
Práger Á. u. 2.) egyéni vállalkozó hóeltakarítási
munkálatokra adott 6.000 Ft+ Áfa/óradíj árajánlatát.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
hóeltakarítási munkálatok elvégzésére kösse meg a
vállalkozási szerződést.
_______________________

11. Sallai István Általános Iskola kérelme az Arany János Tehetséggondozó
Programba való jelentkezés támogatására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat a nehéz pénzügyi helyzetére
tekintettel még a tavalyi évben – az első takarékossági intézkedési tervében – úgy határozott,
hogy az eddigiekben a továbbtanuláshoz biztosított pénzügyi támogatásait a 2011. évtől
határozatlan időre felfüggeszti. Sajnos így az önkormányzat a Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázathoz sem csatlakozott, most pedig az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkező esetében sem tud már anyagi forrást biztosítani a továbbtanuláshoz.
Mindazonáltal javasolja, hogy a testület adja elvi támogatását az iskola által javasolt Grizák
Máté esetében a programban való részvétel és továbbtanulás megteremtése érdekében.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
159/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

Grizák Máté tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjába való
részvételre.
Támogatja, hogy Grizák Máté nyolcadik évfolyamos
tanuló (anyja neve: Hurtony Andrea, lakcíme: Kisszállás,
Zöldfa u. 32.) Kisszállás település képviseletében részt
vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló
által az első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
Határidő: 2011. december 12.
Felelős: Polgármester
___________________________

12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt
eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
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----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
160/2011.(XI.29.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt 146/2011.(X.27.)
ÖK, a 147/2011.(X.27.) ÖK és a 148/2011.(X.27.) ÖK
számú lejárt határidejű önkormányzati határozatokról
szóló tájékoztatót elfogadja.

---------------Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:
-

Az önkormányzat által a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat
ügyében – a hiánypótlás teljesítését követően, melyben az igényelt támogatás mértékét
az önkormányzat lecsökkentette – a Belügyminisztériumban a tegnapi napon döntés
született és az önkormányzat által igényelt maximális összegű 63.282.594 Ft
támogatást ítéltek meg. Nagyon örülünk neki, de még jobb lett volna, ha az
önkormányzat a hiánypótlást megelőzően kért támogatás 100 %-ában részesülhetett
volna. Sajnos ugyanis így közel 52 millió Ft hiányzó fedezet megteremtéséről kell
még valamilyen módon gondoskodnia az önkormányzatnak.
A szennyvízberuházás kapcsán tájékoztatja továbbá a testületet, hogy az
önkormányzat által megbízott Patay Ügyvédi Iroda folyamatosan készíti a beruházás
közbeszerzési eljárás alá tartozó anyagokat. A kivitelezéshez elkészített közbeszerzési
pályázati tenderkiírást – minőségbiztosítás céljából - megküldtük az Energia Központ
Nonprofit Kht-nak, mely azzal az indokkal küldte vissza az anyagot, hogy 2012.
január 1-én hatályba lépő közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk át az
anyagot, mert a minőségbiztosításra már csak a jövő évben kerülhet sor. Ez körülbelül
3 hete volt. Az önkormányzat és az Ügyvédi Iroda is igen felháborodott ezen, és
ismételten kérte az Energia Központ Nonprofit Kht-t, hogy végezze el a minőség
biztosítást, ugyanis ha ez a 2012-es évre áthúzódik, akkor az önkormányzat nemcsak,
hogy csúszik a beruházással, de akkor még az új közbeszerzési törvény hatálya alá is
esne, és akkor az ügyvédi iroda által eddig elkészített anyagok mind hiábavalók
lennének. Az önkormányzatnak tehát első körben az Energia Központtól, majd a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől is be kell szereznie a beruházás megvalósításához
szükséges minőségbiztosítást.
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-

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás a TIOP 3.4.2-11/1 számon meghirdetett
bentlakásos intézmények korszerűsítésére irányuló pályázatban részt kíván venni,
ezért megkereste a kistérségi tagönkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak, ők is részt
kívánnak-e venni. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a Takarékossági intézkedési
terv elfogadásáról szóló a 175/2010.(IX.28.) ÖK számú határozatban nyilatkozott
arról, hogy a képviselő-testület nem nyújt be pályázatot, illetve nem támogatja azon
pályázatok benyújtását, melyekhez saját forrás megteremtésére van szükség, ezért az
önkormányzat nevében megküldi a társulás részére azon nyilatkozatot, hogy
Kisszállás Község Önkormányzata a bentlakásos intézmények korszerűsítésére
irányuló TIOP 3.4.2-11/1 pályázatban nem kíván részt venni.

-

A 2010-ben megvalósult „sétány” és az iskolatető felújítási pályázatok elszámolásával
kapcsolatban elmondja, hogy:
= a sétány esetében az MVH. által kért hiánypótlást teljesítettük,
= az iskolatető felújítási pályázati elszámolás hiánypótlása folyamatban van.
Reméljük, hogy az iskolatető és a sétány beruházások elszámolásai mielőbb lezárásra
kerülhetnek.

-

A Tompai Polgármester meghívta a legutóbbi Tompa Város Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésére, ahol egy megújuló energiák hasznosításával foglalkozó
cég tartott ismertetőt a kínai császárfa – energianád termesztésével kapcsolatban. A
cég egy magántulajdonú zrt, akik az energianád hibrid termesztésével foglalkoznak,
melyet kimondottan a száraz éghajlatú alföldi területekre fejlesztettek ki. Elmondja,
hogy az előadás számára nem volt meggyőző, már kezdve azzal, hogy bár a növényt
az alföldi termesztésre fejlesztették ki, ennek ellenére az első 3 évben folyamatos
öntözést igényel. Ehhez és ilyen hasonló ellentétes indokok alapján próbálták
meggyőzni a jelenlévőket a termesztés mellett, melyet a vállalkozásoknak és az
önkormányzatoknak egyaránt ajánlanak. Az energianád termesztés hektáronkénti
bekerüli költsége 4.800-5.000 euró közé esik. Ennek ismeretében és az önkormányzat
nehéz pénzügyi helyzetében nem látja annak indokoltság, hogy az önkormányzat
foglalkozzon, vagy éppen belefogjon a termesztésbe, de mindenképpen szerette volna
tájékoztatni erről a testületet.

-

A Kistérségi Tanács, főként Kelebia község „nyomására” napirendre tűzte az 53.
számú főút mentén Kiskunhalas-Kelebia közötti szakaszon a kerékpárút kiépítésére
irányuló beruházás megvalósítását. Ahhoz, hogy a társulás az említett szakasz
vonatkozásában benyújthassa pályázatát, ahhoz egy tanulmányterv szükségeltetik. A
társulás ezért Gazdag Zoltán tervezővel elkészítette a tanulmánytervet, és a tervezővel
úgy állapodtak meg, hogy amennyiben a társulás benyújtja pályázat a kerékpárút
megépítésére, akkor a tanulmányterv készítésének költségét beépítik a pályázati
költségek közé, amennyiben viszont 3 éven belül nem kerül benyújtásra a pályázat,
akkor a tanulmánytervért a kistérség 370.000 Ft-ot fizet. Elmondja, hogy ő személy
szerint tiltakozott, hogy a kerékpárút beruházás Kiskunhalas és Kelebia között
kiépüljön. Tompa Város Polgármestere is első körben nem támogatta a javaslatot, de a
végén, hasonlóan Harkakötöny és Pirtó településekkel mégis megszavazták, hogy
kerüljön benyújtásra a kerékpárút kiépítésére a pályázat. Igazából nem tudja, hogy
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Harkakötöny és Pirtó települések miért szavazták meg, hiszen nekik semmi érdekük,
vagy érdekeltségük nincs benne.

-

A Kisszállási Főnix Egyesület meghívására a Magyar Televízió (M1) csatornájától
forgatást végeztek a Négyestelepi temetőben, amelyről az elkészített anyagot 2011.
december 2-án 16 óra 30 perces kezdettel az M1 csatorna Hol sírjaink domborulnak
című műsorban fognak sugározni.

_______________________

13. Képviselői kérdések, hozzászólások
Benedek János: Szeretné jelezni, hogy a téli időjárás beköszönte előtt a Kápolnai összekötő út
útpadkája több helyen is javításra szorul. A balesetveszély elkerülése érdekében azt mielőtt
rendbe kellene tenni.
Kispál István: Megköszöni Képviselőtársa észrevételét, és az érintett kollégának jelezni fogja,
hogy az útpadka javítását soron kívül végezzék el.
Urlauberné Horváth Éva: A Szociális Alapítvány nevében ezúton tisztelettel meghívja a
Képviselő-testületet a 2011. december 17-én 14 órakor kezdődő Nagycsaládosok Karácsonyi
Ünnepségére.
Tájékoztatásul elmondja még, hogy a Szociális Alapítvány a Kemence építésre és eszköz
beszerzésre irányuló nyertes Leader pályázatával sikeresen elszámolt.

____________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 óra 30 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

