JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27. du. 16
órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József, Benedek János és
Bunduláné Balázs Mária és Urlauberné Horváth Éva – képviselők
Véh Zsolt Natural Stone Kft és
Vecsernyés János WebKábel Kft képviseletében.
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.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Hozzájárulás a HTKT SZSZK Támogató Szolgáltatás feladat esetében az „ellátottak”
számára nyitva álló helyiség megszüntetéséhez
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Előterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére irányuló
önkormányzati határozat kiegészítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Előterjesztés a szennyvíztisztítás és csatornázás pályázat pénzügyi tanácsadói
vállalkozó szerződésének jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Előterjesztés az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szakfeladat-rendjének
kialakításáról
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Előterjesztés a közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratának
módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz 2012. évi
díjának megállapításáról szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
8.) Előterjesztés a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
10/2008.(VIII.28.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
9.) Előterjesztés a központi buszváró és piaccsarnok területén történő dohányzó hely
kijelöléséről
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
Előterjesztés a Natural Stone Kft (Kiskunhalas, Szabadkai út 36/A.) urnafal
építési ajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
11.)
Előterjesztés a WebKábel Kft (Kiskunhalas, Ibolya u. 16.) mobil internet
ajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
12.)

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Kiegészítésül elmondja, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása az
éves beszámoló elkészítése érdekében vált szükségessé, melyet az előterjesztés részletesen
ismertet.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról
készült előterjesztést, melyet a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselőtestületnek.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2/2012.(II.27.) számú
önkormányzati rendelete
A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011.(II.17.) számú rendeletének módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés a),
b) és c) pontja, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. §. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
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16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 91. §. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a 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.

437.836 e Ft-ban
354.196 e Ft-ban
83.640 e Ft-ban

b.) Az önkormányzat a finanszírozási célú kiadások összegét 115.961 e Ft-ban, a
költségvetés összesített hiányát 32.321 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
ba.) működési hiány

32.321 e Ft

bb.) felhalmozási hiány

-

c.) Bevételi főösszegét 470.157 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

33.240 e Ft

32.955 e Ft
94.935 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

88.920 e Ft
5.857 e Ft
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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

40 323 e Ft

7.551 e Ft

22.895 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
12.020 e Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

30.770 e Ft
65.704 e Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Költségvetési bevételek összesen:

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évek előirányzat maradványának,
pénzmaradványának igénybevétele
1.1. Működési célra
1.2. Felhalmozási célra

210 e Ft
1.400 e Ft

43 e Ft

437.836 e Ft
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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
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,
ezen belül:

32.321 e Ft

470.157 e Ft-ban
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I. Személyi juttatások

114.383 e Ft

II. Munkaadót terhelő járulékok

30.622 e Ft

III. Dologi kiadások

106.873 e Ft

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

13.493 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

54.142 e Ft

350 e Ft

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

10.641 e Ft
4.329 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

124
665
167
124
410
30
117
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
20 869
50
300
50
400
4 000

SZJA bevétel
Gépjárműadó

83 608
11 000

83 608
11 327

1 406
2 287

1 406
2 287

89 166

88 920
40 323
5 857
22 895
65
7 551

19 168
38 505

19 168
38 505

Sajátos működési bevételek

2
1

2

3

Helyi adók

Átengedett központi adók

Egyéb sajátos folyó bevételek
Lakbérek
Helyiségbérleti díjak

3
1
2
3
4
5
6
4
2

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás
Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású támogatás
Központosított előirányzatok
Egyéb központi támogatások
VIS MAIOR
ÖNHIKI
Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Faluközpont felújítás
Általános iskola tetőfelújítás

1

Támogatásértékű működési bevételek
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Leader támogatás
Népszámlálás
BKM-i ÖK-tól falunapi rendezvényre
Pénzbeli támogatás

690
451
1 685
50
2 535

9
Átvett pénzeszközök
Adott kölcsönök visszatérülése

5
6

Önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete

1

43

43

61 603

32 321

5 000

245

2 676
40
2 964
245

349 220

401 642

80

133

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

INTÉZMÉNYEKHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK
ELLÁTÁSA
Szociális ellátások
Működési bevételek

2
1

Köztemetés visszatérülés
Város és községgazdálkodás
Működési bevételek

1

Bérleti díjak

1

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

5

Fakivágás, értékesítés
Kiszámlázott ÁFA
Szemeteszsák értékesítés
Kiszámlázott ÁFA

112
28
5
1

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

230

Terembérleti díj

225

225

Szállítási szolgáltatás
Kiszámlázott ÁFA

160
40

240
60

Temetkezés
Működési bevételek

1
Nappali ellátás épülete

Működési bevételek

1

Bérleti díjak

1
Tanyagondnoki szolgáltatás
Működési bevételek

1

Szolgáltatási bevételek

2

Egyéb bevételek

6

Biztosítási bónusz
1

Szociális Szolgáltató Központ
Működési bevételek

23

10
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.

90

Átvett pénzeszközök

5

Működési célra átvett pénzeszköz

1
Egészségügy
Működési bevételek

1

Szolgáltatási bevételek

2

Orvosi vizsgálati díjak

100

192

3 000
6 240
3 460

2 788
5 780
3 452

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

3 966
927

685
108

900
181

6 404
1 601

6 404
1 601

6

16

9 963

11 268

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

Támogatásértékű működési bevételek

1

Közfoglalkoztatás
Átvett pénzeszközök

5

Működési célra átvett pénzeszköz

1

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
8

Települési vízmű üzemeltetése
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
Felhalmozási bevétel

61

11
Üzemeltetési díj

2
INTÉZMÉNYEKHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA ÖSSZESEN

2 600

2 600

50 941

52 987

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
1

Működési célra átvett pénzeszköz

2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Szakmai anyag vásárláshoz szülői hozzájárulás

10

Kerítés építéshez SZMK hozzájárulás

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁS ÖSSZESEN

400

1 320

1 730

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
Áru és készletértékesítés
Tankönyv értékesítés
Kiszámlázott ÁFA

729
37

Egyéb bevételek

6

Kártérítés

79

Átvett pénzeszköz

5

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

2

Világítás korszerűsítéshez Szerencsejáték Zrttől

1 000

Támogatásértékű bevétel

4

Támogatásértékű működési bevétel

1

BKM-i ÖK-tól

71

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2

TIOP pályázati támogatás
ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATAI ÖSSZESEN

8 031
1 264

11 211

450

450

58
14
16
4
10

58
14
16
4
10

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Közművelődési és könyvtári feladatok
Működési bevételek

5
1
1

Bérleti díjak

2

Szolgáltatási bevételek

Művelődési ház
Művelődési ház internet használat
Kiszámlázott ÁFA
Könyvtár fénymásolás
Kiszámlázott ÁFA
Könyvtári beíratkozás, kölcsönzési díj

12
Biztosítási kártérítés

15

Támogatásértékű bevételek

4

Támogatásértékű működési bevételek

1

TÁMOP Könyvtári pályázat

2 000

2 000

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

2 587

Működési bevételek
Sajátos működési bevételek

30 203

33 240

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

32 955
94 935
4 443

89 166
46 469

88 920
40 323
5 857
22 895
65
7 551

24 663
57 673

30 770
65 704

43

210
1 400
43

61 603

32 321

5 000
2 600

245

2 676
2 600
40
2 964
245

451 766

470 157

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
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

28 064
7 569
27 248

Támogatásértékű működési kiadás

12 703

13 493

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

211 698

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

14
Ivóvízminőségjavító program
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

2

Szennyvízberuházás
Felhalmozási kiadások

1

Településüzemeltetési feladatok
Működési kiadások

Tervkészítés

1
2
3

193

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

2 049
558
977

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

2 301
626
1 391

2 301
626
1 991

Fogászati szék

700

875

Dologi kiadások

350

350

1 173
321
4 738

995
265
2 629

Tárgyi eszközök

108

109

Dologi kiadások

125

175

Dologi kiadások

313

343

10 404
1 405
926

11 998
1 627
351

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

15
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

855

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

5 112

Dologi kiadás

5 815

5 720

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

2 058
563
2 403

2 144
586
3 397

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

856
231
8 689

864
233
8 866

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

16
Szociális ellátások
Működési kiadások

1

Eseti és rendszeres szociális ellátások
Munkaadót terhelő járulék
Ellátottak pénzbeli juttatása

5
2
4

60 349
350

54 142
1 681
350

Népszámlálás lebonyolítása
Működési kiadások

1

Személyi juttatás
Munkaadót terehelő járulék
Dologi kiadás

1
2
3

INTÉZM. NEM KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA ÖSSZESEN

1 235
300
150
129 569

129 401

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

15 555
4 185
2 769

15 846
4 262
2 779

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

64
6
109

64
6
109

7 107

6 607

29 795

29 673

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

12 579
3 397
3 122

13 553
3 540
3 487

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

15 197
4 103
3 881

14 513
3 929
4 940

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

838
344
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

17

TIOP támogatás
Működési kiadások

1

Dologi kiadás

3

454

Felhalmozási kiadások

2

Tárgyi eszköz beszerzés

8 144

Napközi otthoni ellátás
Működési kiadások

1

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

1
2
3

5 906
1 596
852

6 151
1 663
1 023

13 595

12 919

188

188
841

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

Dologi kiadás

3
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN

71
68 270

81 776

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

1 457
419
1 207

1 497
404
1 549

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

1 258
343
980

1 274
346
1 258

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Művelődési ház tevékenysége
Működési kiadások

6
1
1
2
3

Könyvtári feladatok
Működési kiadások

1
1
2
3

18

Könyvtári állomány gyarapítás
Működési kiadások

1
3

Dologi kiadás

154

216

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás

660
178
342

660
178
342

Pályázatírás

700

700

7 698

8 424

109 218
27 834
100 446
350

114 383
30 622
106 873
350

60 349
5 562
12 703
19 343
115 961

54 142
14 970
13 493
19 363
115 961

451 766

470 157

Könyvtár TÁMOP közös pályázat
Működési kiadások

1
1
2
3

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

33 240

33 240

8 036

8 036

20 869

20 869

50

50

4 000

4 000

b, Pótlék

300

300

c, Bírság

50

50

400

400

Személyi jövedelemadó

83 608

83 608

Gépjárműadó

11 327

11 327

3 693

3 693

a, Normatív hozzájárulások

88 920

88 920

b, Normatív, kötött felh. támog.

40 323

40 323

c, Központosított előirányzatok

5 857

5 857

d, Egyéb központi támogatások

22 895

22 895

65

65

7 551

7 551

30 770

30 770

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

65 704

65 704

5. Átvett pénzeszközök
a, Működési célra átvett pénzeszközök

210

b. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
6. Adott kölcsön visszatérülés

210
1 400

1 400

43

43

7. Finanszírozási bevételek
a, Működési célú hitelfelvét
b, Fejlesztési célú hitelfelvét

32 321

32 321
0

0
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8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
a, Üzemeltetési díj

2 600

2 600

b, Ingatlan értékesítés

2 676

2 676

40

40

2 964

2 964

245

245

75 672

470 157

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

394 485

KIADÁSOK
Megnevezés
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Szociális ellátások

113 881

113 881

30 541

30 541

111 761

111 761

350

350

54 902

54 902

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

75 540

474 415

KIADÁSOK ÖSSZESEN

398 875

___________________________
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2. Hozzájárulás a HTKT SZSZK Támogató Szolgáltatás feladat esetében az
„ellátottak” számára nyitva álló helyiség megszüntetéséről
Előadó: Kispál István polgármester

Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 131/2011. (IX.20.) számú határozatával
járult hozzá ahhoz, hogy HTKT SzSzK keretein belül működő Támogató Szolgáltatás
kisszállási telephelye megszűnjön. Ettől kezdődően szolgáltatást csak mint „ellátottak
számára nyitva álló helyiségként” szerepel a Kisszállás, Felszabadulás utca 35. szám alatti
iroda. Miután a támogató szolgáltatás Kiskunhalas központtal működik és a feladatot ellátó
munkavállaló is Kiskunhalason dolgozik, javasolja, hogy a működési engedélyből is töröljék a
Kisszállás, Felszabadulás utca 35. szám alatti helyiséget.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
20/2012.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

HTKT SzSzK Támogató Szolgáltatásról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a HTKT SzSzK Támogató
szolgáltatás feladat esetében a Kisszállás
Felszabadulás utca 35. szám alatti „ellátottak
számára nyitva álló helyiség” megszüntetésre
kerüljön.

___________________________

3. Előterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeret
megkötésére irányuló önkormányzati határozat kiegészítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

szerződés
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Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat részéről az OTP Bank
Nyrt-hez megküldésre került azon folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére irányuló
határozati javaslat, amelyről a testület a múlt élésén döntött, és amelyet az OTP Bank Nyrt
jóvá is hagyott. A testületi ülést követően viszont a pénzintézet kérte az önkormányzatot,
hogy a határozat 4.) pontját az előterjesztésben foglaltak szerint egészítse ki, tekintettel arra,
hogy most január 1-től már minden önkormányzati intézmény külön adószámmal,
számlaszámmal rendelkezik, így az intézmények vezetőit is fel kell hatalmazni arra, hogy a
felhatalmazó leveleket aláírhassák.
Tájékoztatja továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a számlavezető pénzintézet azt is
kéri a szerződés megkötése érdekében, hogy a testület indokolja meg, hogy az önként vállalt
feladatok tekintetében a művelődési házat miért nem zárta be, az idősek szociális otthonát
pedig miért nem adta át más üzemeltetőnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Felháborítónak tartja az OTP Bank Nyrt önkormányzathoz való hozzáállását.
Elmondja, hogy az önkormányzat 10 évvel ezelőtt egyszer már döntött az intézmény
bezárásáról, és sajnos utána évekig nem volt arra lehetősége, hogy azt megnyissa. A
lakosságot megfosztotta a kultúrától, az összejövetelek helyének biztosításától és bizony az
épület éveken keresztül üresen állt, az állaga pedig fokozatosan leromlott. Meglátása szerint a
település még egyszer nem engedheti meg magának, hogy a kulturális intézményét bezárja,
hiszen ezzel a település nagymértékű leépüléséhez járulna hozzá. Az önkormányzat már évek
óta csak a legminimálisabb költségek megtervezésével tartja fent az intézményt, és ez sajnos
igaz a mostani évre is, ezért nem támogatja a pénzintézet arra irányuló kezdeményezését,
mely az intézmény bezárásához vezetne.
Az idősek bentlakásos szociális intézményének más üzemeltető részére történő átadásával a
Képviselő-testület már többször próbálkozott, de a feladat ellátáshoz szükséges állami
normatívák alulfinanszírozása miatt nincs potenciális vállalkozó, akár egyházi, vagy civil
szervezet, aki felvállalná az intézmény működtetését. Így nem maradt más, mint hogy az
önkormányzatnak kell és kötelessége is a helyben élő idős és rászoruló kisszállási lakosok
által lakott otthon fenntartását felvállalnia, még akkor is, ha ez minden évben olyan plusz
terhet jelent az önkormányzatnak, amellyel a már meglévő működési hitelét sajnos évről évre
növeli. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy bár az OTP Bank Nyrt azzal érvel, hogy az
önkormányzat nem kötelező feladatként látja el az idősek otthonának fenntartását, de annak
idején, amikor az intézmény több mint 20 évvel ezelőtt kialakításra került, akkor még nem
önként vállalt feladatként került létrehozásra. Azóta a jogszabályi változásoknak
köszönhetően alapellátási feladatként csak a 10.000 lélekszámot meghaladó településeknek
kötelező biztosítania a bentlakásos szociális otthon fenntartását, így esetünkben a nem
kötelezően ellátandó feladatként meglévő szociális otthon állami finanszírozása is messze
alulmarad a ténylegesen felmerülő költségektől és bizony ez évente közel 10 millió Ft kiadást
jelent az önkormányzatnak.
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
11/2012.(II.08.) ÖK számú határozat 4. pontja kerüljön kiegészítésre, továbbá, az
önkormányzat indokolja meg, hogy a nem kötelezően ellátandó feladatait a jövőben miért
vállalja fel.
Megjegyzi, hogy az OTP Bank Nyrt úgy tartja, hogy az önkormányzat feletti irányítási jog őt
illeti meg, és mivel az önkormányzat a pénzügyi problémái miatt kiszolgáltatott, így a
pénzintézet ezzel pofátlan módon vissza is él.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

21/2012.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzat folyószámla és munkabérhitel felvételéről szóló
11/2012.(II.08.) ÖK számú határozat kiegészítéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
11/2012.(II.08.) ÖK számú határozat 4. pontját az
alábbiak szerint egészíti ki:
„A költségvetési intézmények vezetői felhatalmazásra
kerülnek a felhatalmazó levél aláírására.”

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
22/2012.(II.28.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzat által vállalt nem kötelező feladatok ellátásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felülvizsgálja a
175/2010.(IX.28.) ÖK számú
határozatában elfogadott Takarékossági intézkedési terv
jóváhagyásáról szóló határozatának 5. pontját és
megállapítja, hogy:
1.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató központ működtetésében lévő
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kisszállási időskorúak otthonát – többszöri
próbálkozás ellenére – más fenntartó részére nem
tudta átadni.
2.) A Művelődési Ház és Könyvtárat a 2012. évi
költségvetési terve szerint ez évben még nem
kívánja bezárni.
Mindkét feladatellátás esetében a Képviselő-testület
mind a személyi, mind a dologi kiadásokat a
legszükségesebb mértékben engedélyezte megtervezni.

___________________________

4. Előterjesztés a szennyvíztisztítás és csatornázás pályázat pénzügyi
tanácsadói vállalkozó szerződésének jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat könyvvizsgálatát végző
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgálót kérték fel a szennyvízpályázat beruházáshoz kapcsolódó
pénzügyi tanácsadás ellátására, aki azt vállalta is, sőt az eddig eltelt időszakban is többször
állt már az önkormányzat rendelkezésére segítő tanácsaival. Tekintettel arra, hogy a szennyvíz
beruházás igen nagy horderejű, így minden területen igen körültekintően, szakmailag
felkészülten kell eljárni, ezért javasolja a testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak
szerint az önkormányzat kössön vállalkozói szerződést Kócsóné Kürti Mária
könyvvizsgálóval a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi tanácsadás céljából, hiszen
nem várható el, hogy a könyvvizsgáló ingyen és bérmentve az önkormányzat rendelkezésére
álljon. Megjegyzi, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt szolgáltatási díj igen szerény
mértékű, és az előző években már több ilyen beruházásban működött már közre, így van
tapasztalata, és hasznos tanácsokkal segíti az önkormányzatot.
Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy azért nem a szennyvíz beruházás keretében kérték fel
a pénzügyi tanácsadás ellátására, mert így kizárólag csak az önkormányzat érdekeit kell
képviselnie.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jogszabályi változás
következtében a következő évtől már nem kötelező az önkormányzatnak könyvvizsgálót
alkalmaznia, de tekintettel a településen megvalósuló szennyvíz beruházásra, mindenképpen
tanácsos lenne a könyvvizsgáló további alkalmazása. Kócsóné Kürti Mária már évek óta
ellátja az önkormányzat könyvvizsgálatát, és szakmai felkészültsége indokolja, hogy az
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önkormányzat a továbbiakban is alkalmazza szolgáltatásait, hiszen a szennyvíz beruházás
számos pénzügyi műveletet igényel.
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat kössön
vállalkozói szerződést Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgálóval a szennyvíz beruházáshoz
kapcsolódó pénzügyi tanácsadás céljából.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
23/2012.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
pénzügyi tanácsadásra irányuló vállalkozási szerződésének jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint Kócsóné
Kürti Mária (6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 1.)
könyvvizsgálóval kötendő „KEOP 2.1.0/B10-2010-0044
azonosítószámú
Kisszállás Község Önkormányzat
szennyvíztisztítása és csatornázása” projektjének
pénzügyi tanácsadásáról szóló vállalkozási szerződést
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.

___________________________

5. Előterjesztés az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szakfeladatrendjének kialakításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, az előterjesztésben részletesen ismertetésre került, hogy az újonnan
megjelenő jogszabályok következtében az önkormányzati intézményeknek külön-külön
adószámmal, számlaszámmal és házipénztárral kell rendelkeznie, továbbá az alapító
okiratokat is új formába kell önteni.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
24/2012.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzati szakfeladat rend meghatározása
Kisszállás község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisszállás község
Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 2012. évi szakfeladatait az
alábbiak szerint határozza meg:
360000
370000
381103
522001
680001
680002
841112
841191
841192
841335
841402
841403
841901
841906
841907
841908
842155
842421
842531
842541
843044
862101
862102
862301
862302
873011
879019
882111
882112

Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása
Nem lakóingatlan bérbeadása
Önkormányzati jogalkotás
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Foglalkoztatást elősegítő támogatások
Közvilágítás
Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Polgári védelem ágazati feladatai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
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882113
882115
882117
882118
882119
882122
882123
882124
882129
882202
882203
889201
889921
889922
889924
889925
889928
889967
890301
890442
931102
931301
960302

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Támogató szolgáltatás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Mozgáskorlátozottak
gépjármű-szerzési
és
–átalakítási
támogatása
Civil szervezetek működési támogatása
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztés
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása
Köztemető-fenntartás és – működtetés

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
25/2012.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisszállás község Polgármesteri
Hivatalának Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv:
1. Megnevezése:
Rövidített neve:

Kisszállás
Község
Hivatala
Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri
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2. Székhelye:

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

3. Telephelye:

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

4. Közfeladata:

A hivatal állami feladataként ellátandó
alaptevékenysége
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV.
törvény
értelmében
az
önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása.

5. Alaptevékenysége:

Alaptevékenysége
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése szerint
az önkormányzat működésével, valamint
az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása.

6. Szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

7. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
8. Vállalkozási tevékenység felső határa a Vállalkozási tevékenységet nem végez
módosított kiadási előirányzatok arányában
9. Illetékessége/Működési köre:

Kisszállás község közigazgatási területe

Község
10. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv Kisszállás
Képviselő-testülete
megnevezése:

Önkormányzat

11. Székhelye:

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

12. Felügyeleti szerv megnevezése:

Kisszállás
Község
Képviselő-testülete

13. Székhelye:

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

14. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő
költségvetési szerv

15. Vezetőjének megbízási rendje:

A jegyző kinevezésének rendje szerint a
Képviselő-testület – pályázat alapján – a

Önkormányzat

és

gazdálkodó
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jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt
nevez ki határozatlan időre szólóan
16.
Foglalkoztatottjaira
vonatkozó Alapesetben köztisztviselő, melyekre a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése
évi XXIII. törvény az irányadó.
Foglalkoztatott-jainak jogviszonya lehet
továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya
munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény
az
irányadó.
Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (megbízási jogviszony
esetében) az irányadó.
A vagyongazdálkodás szabályait a
17. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Kisszállás
Község
Önkormányzat
33/2000.(XII.14.)
számú
rendelete
szabályozza.
Feladatellátást szolgáló vagyon: a
székhelyén lévő 713 hrsz-ú 2.409 m2
ingatlan a rajta található 250 m2
épülettel.
Záradék: Kisszállás Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Kisszállás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2012.(II.27.) ÖK határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 241/2011.(XI.24.) ÖK számú és az azt módosító
113/2011.(VII.19.) ÖK határozat hatályát veszti.

___________________________

6. Előterjesztés a közoktatási és közművelődési intézmények alapító
okiratának módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

-----------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
26/2012.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Napraforgó Óvoda Alapító Okirata
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisszállás Község
Önkormányzat Napraforgó Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv
1. Megnevezése

Kisszállás Község
Napraforgó Óvoda

2. Rövid neve:

Napraforgó Óvoda

3. Székhelye:

6421 Kisszállás Felszabadulás u. 34.

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben foglaltak szerinti tevékenység

Alaptevékenységei:

Óvodai nevelés, ellátás
Iskolai életmódra alkalmassá tétel
Sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált óvodai nevelése:
- Beszédfogyatékos, enyhe értelmi
fogyatékos,
a
megismerő
funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével
küzdő
gyermekek nevelése
- a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével
küzdő
gyermekek nevelése
Beilleszkedési, tanulási magatartási
nehézséggel küzdő gyermek nevelése,
fejlesztése
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
nevelése, fejlesztése
851020 Óvodai nevelés

5. Szakágazati száma (TEÁOR):

Önkormányzat
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Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek nevelése
6. Illetékessége, működési területe:

Működési területe Kisszállás község
közigazgatási területe. Szabad kapacitása
terhére az intézmény más településről is
fogadhat gyerekeket.

7. Törzskönyvi azonosító száma:

632911

9. Típusa:

Közoktatási intézmény (Óvoda)

10. OM azonosítója:

027696

11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
megnevezése:

Kisszállás
Község
Képviselő- testülete

12. Székhelye:

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

13. Fenntartó szerv megnevezése:

Kisszállás Község Önkormányzat

14. Székhelye:

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

Felügyeleti szerv megnevezése:

Kisszállás
Község
Képviselő-testülete

Székhelye:

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

15. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv

Vezetőjének megbízási rendje:

A Képviselő-testület az intézmény
vezetőjét a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX.
tv.,
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
valamint annak végrehajtásáról szóló
138/1992.(X.8.)
Korm.
rendeletben
foglaltak szerint bízza meg a vezetői
feladatok ellátásával.

Önkormányzat

Önkormányzat
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16.
Foglalkoztatottjaira
vonatkozó A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv., valamint a Munka
foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
tv szerint.
Feladatellátást szolgáló vagyon

Feladatellátást szolgáló vagyon: a
székhelyén lévő 529 hrsz-ú 1320 m2
ingatlan a rajta található 345 m2
épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre
állnak a leltár szerinti nyilvántartott
eszközök.

Vagyon feletti rendelkezés joga:

A vagyongazdálkodás szabályait a
Kisszállás
Község
Önkormányzat
33/2000.(XII.14.)
számú
rendelete
szabályozza.
Az óvoda a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat
a
nevelő-oktató
feladatainak
ellátására
szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok,
valamint a fenntartó vagyonrendelete
alapján. Az óvoda a rendelkezésre álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni,
illetőleg biztosítékként felhasználni.

Maximális gyermeklétszám:

Az intézménybe maximálisan felvehető
gyermekek száma 75 fő.

Csoportok száma:

Három

Záradék: Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda alapító okiratát Kisszállás
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2012.(II.27.) ÖK határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 61/2009.(III.26) ÖK számú és az azt módosító
240/2010.(XI.24.) ÖK határozat hatályát veszti.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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27/2012.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Alapító Okirata
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisszállás Község
Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratát az alábbiak
szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv
1. Megnevezése
2. Rövid neve:
3. Székhelye:
4. Telephely:
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
6. Alaptevékenységei:

Kisszállás Község Önkormányzat
Sallai István Általános Iskola és
Diákotthon
Sallai István Általános Iskola és
Diákotthon
6421 Kisszállás Iskola u. 20-22.
Sportcsarnok 6421 Kisszállás, Baba u.
10.
A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvényben foglaltak szerinti
tevékenység
Alaptevékenysége
ellátásaként
biztosítja az általános iskolában az
általános műveltséget megalapozó
alapfokú nevelést és oktatást.
Alaptevékenysége
ellátásaként
biztosítja a diákotthon működését, az
óvodás és általános iskolás korú
diákotthonba
beíratott
gyermekek
ellátását.
Az általános iskolában folyó nevelés és
oktatás lehetővé teszi a tanulók
érdeklődésének,
képességének
és
tehetségének megfelelő középiskolai,
illetve
szakiskolai
továbbtanulást,
pályaválasztást.
A választható tanórai foglalkozások a
személyiség gazdagodását, a művelt
emberré válást, a továbbtanulást,
pályaválasztást segítik.
Biztosítja az illetékes szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján az enyhe fokban sérült értelmi
fogyatékos
tanulók
integrált
(gyógypedagógiai) nevelését, oktatását.
Szükség szerint lehetőséget teremt az
esélyt teremtő nevelésnek és oktatásnak
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az oktatási miniszter által kiadott
oktatási
program
alkalmazásával,
melyben a szociális helyzetükből és
fejlettségükből
eredő
hátrányok
ellensúlyozása
céljából
résztvevő
tanulók a többi tanulóval együtt azonos
osztályban, osztálybontás esetén azonos
csoportban
vesznek
részt
a
foglalkozásokon
(integrációs
felkészítés).
Biztosítja az általános iskolában az
iskolakönyvtár működését, a tanulók
alapfokú
oktatása
színvonalának
emelését
a
könyvtári
feladatok
ellátásával.
5. Szakágazati száma (TEÁOR):

852010 Alapfokú oktatás

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1-4. évfolyamon.
- enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
sajátos nevelési igényű
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő sajátos nevelési igényű
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása, nevelése
- Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók részére (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8. évfolyamon
- Enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő sajátos nevelési igényű
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása, nevelése
- Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók részére (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
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nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi, externátusi
nevelése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
6. Illetékessége, működési területe:

7. Törzskönyvi azonosító száma:
9. Típusa:
10. OM azonosítója:
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító
szerv megnevezése:
12. Székhelye:
13. Fenntartó szerv megnevezése:
14. Székhelye:
Felügyeleti szerv megnevezése:

Működési területe Kisszállás község
közigazgatási
területe.
Szabad
kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat gyerekeket.
632955
Közoktatási intézmény (Általános
Iskola)
027911
Kisszállás
Község
Önkormányzat
Képviselő- testülete
6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.
Kisszállás Község Önkormányzat
6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.
Kisszállás
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Székhelye:

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

15. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv

A Képviselő-testület az intézmény
vezetőjét a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv., a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv., valamint annak végrehajtásáról
szóló
138/1992.(X.8.)
Korm.
rendeletben foglaltak szerint bízza meg
a vezetői feladatok ellátásával.
16.
Foglalkoztatottjaira
vonatkozó A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv., valamint a
foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. tv szerint.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
Feladatellátást szolgáló vagyon
Kisszállás Iskola u. 20-22. 448 hrsz-ú
10.108 m2 ingatlan a rajta található
2.129 m2 épülettel.
Sportcsarnok Kisszállás, Baba u. 10.
425 hrsz.-ú 3.593 m2 ingatlan a rajta
található 1.081 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre
állnak a leltár szerinti nyilvántartott
Vezetőjének megbízási rendje:
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eszközök.
Vagyon feletti rendelkezés joga:

Maximális tanulólétszám:

A vagyongazdálkodás szabályait a
Kisszállás
Község
Önkormányzat
33/2000.(XII.14.) számú rendelete
szabályozza.
Az iskola a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat
a
nevelő-oktató
feladatainak
ellátására
szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok,
valamint a fenntartó vagyonrendelete
alapján. Az iskola a rendelkezésre álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni,
illetőleg biztosítékként felhasználni.
Az intézménybe maximálisan felvehető
gyermekek száma 200 fő.

Tagozat megnevezése:

Alsó tagozat: 1-4 évfolyam
Felső tagozat: 5-8 évfolyam

Évfolyamok száma:

Nyolc

Záradék: Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
alapító okiratát Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012.(II.27.) ÖK
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 239/201.(XI.24) ÖK számú és az azt módosító
114/2011.(VII.19) ÖK határozat hatályát veszti.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

28/2012.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisszállás Község
Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint
fogadja el:
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv
1. Megnevezése

Kisszállás Község Önkormányzat
Művelődési Ház és Könyvtár
2. Rövid neve:
Művelődési Ház és Könyvtár
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 10.
3. Székhelye:
Közművelődési és közgyűjteményi
4. Jogszabályban meghatározott
feladatok
közfeladata:
A könyvtár szakmai alapfeladatként
ellátja a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
tv. 55. és 65. §.-ban meghatározott
feladatait.
Az intézmény ellátja a község
Alaptevékenységei:
kulturális tevékenységével kapcsolatos
feladatokat. Az intézmény könyvtára a
település
közigazgatási
területén
nyilvános könyvtári szolgáltatást lát el
a lakosság számára. A könyvtár
szakmai alapfeladatként ellátja a
muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári
ellátásról
és
a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
tv. 55. és 65. §.-ban meghatározott
feladatait. Ellátja a felnőttképzéssel
kapcsolatos feladatokat.
900400, 910100
5. Szakágazati száma (TEÁOR):
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
- 821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
- 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- 910123 Könyvtári szolgáltatás
- 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások
- 910502 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése
- 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
6. Illetékessége, működési területe:

Működési területe Kisszállás község
közigazgatási területe.

7. Törzskönyvi azonosító száma:
9. Típusa:

632944
Közművelődési és Közgyűjteményi
intézmény
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő- testülete
6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

11. Alapítói jogokkal felruházott irányító
szerv megnevezése:
12. Székhelye:
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13. Fenntartó szerv megnevezése:
14. Székhelye:
Felügyeleti szerv megnevezése:

Kisszállás Község Önkormányzat
6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Székhelye:

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

15. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv

A Képviselő-testület az intézmény
vezetőjét a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv., a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv., valamint annak végrehajtásáról
szóló
150/1992.(XI.20)
Korm.
rendeletben foglaltak szerint bízza meg
a vezetői feladatok ellátásával.
16.
Foglalkoztatottjaira
vonatkozó A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv., valamint a
foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. tv szerint.
Feladatellátást szolgáló vagyon: a
Feladatellátást szolgáló vagyon
székhelyén lévő 736 hrsz-ú 12.792 m2
ingatlan a rajta található 722 m2
épülettel.
Vezetőjének megbízási rendje:

Vagyon feletti rendelkezés joga:

A vagyongazdálkodás szabályait a
Kisszállás Község Önkormányzat
33/2000.(XII.14.) számú rendelete
szabályozza.

Záradék: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012.(II.27.) ÖK határozatával
hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 242/2010.(XI.24) ÖK számú és az azt módosító
33/2011.(II.17.) ÖK határozat hatályát veszti.

___________________________
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7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott
ivóvíz 2012. évi díjának megállapításáról szóló 24/2011.(XII.15.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Megjegyzi, hogy a helyi önkormányzatok hatásköre egyre több területen egy
tollvonással megszűnik, melyet a mostani példa is alátámaszt.
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a mellékletben foglaltak szerint a 24/2011.(XII.15.)
számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését javasolja a Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
3/2012.(II.27.) számú
önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz
2012. évi díjának megállapításáról szóló
24/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 10. §. (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-testület
Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével
a következőket rendeli el.
1. §.
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Hatályát veszti Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz 2012. évi díjának megállapításáról szóló
24/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 28/2011.(XII.30.)
számú önkormányzat rendelete.
2. §.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
___________________________

8. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 10/2008.(VIII.28.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatásul elmondja, hogy a települési szilárd hulladékkezelésről
szóló önkormányzati rendeletet is jogszabály változás miatt kell módosítania a tisztelt
Képviselő-testületnek, mivel a 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási
díjnál nem lehet magasabb a 2012. évi díj mértéke. Megjegyzi, hogy bár a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény kimondja, hogy a 2011. évi díj mértékénél nem lehet
magasabb a 2012. évi díj, de arról sehol nem esik szó, hogy a 2012. évre a szolgáltató által
kikalkulált, amortizációs és inflációs költségekkel megnövelt díjmérték és a 2011. évi díj
közti különbséget ki fogja fedezni, a jövőben az kit fog terhelni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint a 10/2008.(VIII.28.) számú
önkormányzati rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testületnek.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
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Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4/2012.(II.27.) számú
önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
10/2008.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el.
1. §.
A települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2008.(VIII.28.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§.
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1.
napjától kell alkalmazni.

1. számú melléklet
Közszolgáltatási díjak – közületi nem tulajdonos
(2012. január 1-től 2012. december 31-ig)
Űrtartalom
110 literes
120 literes
240 literes
1100 literes
3000 literes
4000 literes
5000 literes
7000 literes

Nettó ár (Ft) –
egyszeri ürítési díj
444
456
670
4432
12086
16114
20142
28200
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15000 literes
32000 literes

60429
128915

A fenti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

___________________________

9. Előterjesztés a központi buszváró és piaccsarnok területén történő
dohányzó hely kijelöléséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény 2011. áprilisi módosításának köszönhetően 2012. január 1-től a szigorítás miatt
lecsökkentek a dohányzásra kijelölt helyek, és a legtöbb zárt helyen tiltásra került a
dohányzás. Nem szabad majd rágyújtani kocsmákban, szórakozóhelyeken, munkahelyeken,
közintézményekben, vonatokon. Ezekben nem is lehet kijelölni dohányzóhelyet félreeső
sarokban vagy külön szobában. Tiltják a dohányzást a buszmegállókban, a játszótereken és
azok 5 méteres körzetében. Iskolában, óvodában, gyermekjóléti intézményekben az udvaron
sem lehet dohányozni.
A nemdohányzók védelme érdekében önkormányzati rendeletben kell szabályozni, hogy hol
lehet, illetve, hogy hol nem lehet dohányozni, a dohányzók érdekében pedig dohányzásra
kijelölt helyet kell biztosítani. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a mellékletben szereplő
önkormányzati rendeletet alkossa meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5/2012.(II.27.) számú
önkormányzati rendelete
a nemdohányzók védelmének helyi szabályairól
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Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény 2/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő autóbuszváró (hrsz:
713 ) és piaccsarnok (hrsz: 527 ) területére.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt ingatlanok területén
tartózkodó természetes személyekre.
Dohányzással kapcsolatos tilalmak
2.§.
Tilos a dohányzás: az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő
a.) autóbuszváró épületben és az azt (hrsz: 713 ) körülvevő közterületen: az épület
oldalfalaitól számított 10 m-en belül, az épületet körülvevő betonjárdán, a felleszállást segítő járdaszigeten,
b.) a piaccsarnok (nyitott) oldalfallal és kerítéssel határolt teljes területén.
Közterületen kijelölt dohányzóhely
3.§.
Megengedett a dohányzás:
a.) az autóbuszváró épületével szemben lévő közparkban lévő sétálóút mellett
(táblával jelzett) területen,
b.) a piaccsarnok mellett lévő parkolóban (táblával jelzett) kijelölt helyen, a
piaccsarnok bejáratától számított 10 méteren kívül.
Záró rendelkezés
4.§.
E rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.
___________________________

10. Előterjesztés a Natural Stone Kft (Kiskunhalas, Szabadkai út 36/A.)
urnafal építési ajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
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Kispál István: Elmondja, a lakosság részéről több alkalommal is felmerült már, hogy a
községi temetőben urnafal kerüljön megépítésre. Az önkormányzat nem zárkózott el a
megkereséstől, így a temető nyilvántartási tervben megtervezésre is került, hogy hová lehetne
urnafalat építeni. Sajnos az önkormányzat évek óta működési hiánnyal küzd, ezért saját
pénzügyi forrást erre célra nem tudott fordítani.
A Natural Stone Kft egy urnás temetkezési lehetőség megépítésének ajánlatával kereste meg
az önkormányzatot, ezért a cég képviselőjét Véh Zsolt Urat meghívta az ülésre és ezzel át is
adja neki a szót, hogy tájékoztassa ajánlatáról a Képviselő-testületet.
Véh Zsolt: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet és megköszöni, hogy lehetőséget
biztosítattak számára a személyes tájékoztatásra.
Elmondja, hogy a cége egy olyan, kimondottan urnás temetkezési lehetőség kialakítására
specializálódott, amely a mai viszonylatban igen keresett. Urnafal megépítést és föld alatti,
süllyesztett urnahelyes elhelyezésre kínálnak lehetőséget. Mindkét esetben a cég végezné el a
beruházással kapcsolatos feladatokat, a cég viselné az urnás temetkezéssel járó mindennemű
költséget, az önkormányzatnak kiadással nem járna. Mind az urnafal megépítése, mind a
süllyesztett urnás temetés esetében egy olyan természet alkotta kőből, azaz gránitból kerülne
kivitelezésre az építmény, amely időtálló és esztétikus is egyben. A cég nem dolgozik
műkővel, vagy egyéb más ember által összeállított építkezési elemmel, éppen azért, hogy az
általuk megépített sírok mindennemű javítástól mentesüljenek. Az idő múlása őket igazolja,
és esztétikai kivitele magáért beszél.
Elmondja, hogy készített egy látványtervet is a cége által kivitelezni kívánt urnás temetkezési
módokról, melyet itt az ülés keretében közread tanulmányozás céljából. Ez a terv egy olyan
szellemi munka, amely még sehol másutt nem került megépítésre, így ha az önkormányzat és
cége között megállapodás jönne létre és megvalósulna a beruházás, akkor azt a cég levédetni
és szabadalmaztatni szeretné.
Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az urnafal esetében szintenként eltérő
árfekvés alapján nettó 100.000 és 120.000 Ft között kerülne értékesítésre egy-egy urnahely,
míg a süllyesztett urnás temetés esetében ez az ár nettó 120.000 Ft és 260.000 Ft között
kerülne meghatározásra, attól függően, hogy egyes vagy kettes urnasírhelyről van szó.
Hangsúlyozni kívánja, hogy amennyiben létrejönne az együttműködés, akkor az urnafal és a
süllyesztett urnasírhelyek kialakításával, valamint annak talapzatával és kb. 80 cm
szélességben térkővel történő kiburkolásával járó költségek a céget és nem az önkormányzatot
terhelik. Az önkormányzat úgymond a helyet biztosítaná az urnás temetkezéshez, a cég pedig
közvetlenül a hozzátartozók részére egyszeri vételár megfizetésével véglegesen, örökre
értékesítené az urnás temetkezési helyet. Ez egy egyszeri vételi lehetőség, amit nem kell pl.
15-20 év után újraváltani. Ennek fejében viszont azt kérik az önkormányzattól, hogy addig,
amíg az általuk kiépített urnahelyes temetkezési helyek maradéktalanul betöltésre nem
kerülnek, addig az önkormányzat más vállalkozás számára ne biztosítson lehetőséget urnás
temetkezési hely kialakítására.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Kispál István: Meglátása szerint a testület egy korrekt ajánlatot kapott a Natural Stone Kft-től
és a látványtervek alapján a kulturált temetkezés egy igen kifinomult módját tudná
megvalósítani a településen. Első hangzásra talán egy kicsit drágának tűnhetnek az
urnahelyek, de ha valaki utánaszámol, hogy a koporsós temetkezés esetén is az egyes sírhely,
nem is beszélve a kettős sírhelyről milyen kiadást jelent ugyanilyen anyagból kivitelezett sír,
akkor már nem is drága.
Benedek János: Véleménye szerint is valóban nagyon korrekt ajánlatot kapott az
önkormányzat, mellyel élni kell, hiszen az ennél kedvezőbb lehetőség nem hiszi, hogy a
közeljövőben adódik még. Az önkormányzatnak sajnos nincs arra forrása, hogy ilyen urnás
temetkezési lehetőséget saját költségén építsen ki, ugyanakkor támogatja a cég azon kérését,
hogy amennyiben megvalósulna az együttműködés és a sírhelyek kialakítása, akkor addig az
önkormányzat más vállalkozó számára ilyen lehetőséget ne biztosítson.
Urlauberné Horváth Éva: Egyet ért előtte szóló képviselőtársával és nagyon örül, hogy ilyen
lehetősége adódik az önkormányzatnak, hogy igényes, időtálló urnás temetkezési lehetőséget
teremtsen a település részére.
Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi temető terv kerüljön
felülvizsgálatra abból a célból, hogy az urnás temetkezési helyek a valóságban hol kerüljenek
kialakításra. A temető terv digitális formában áll rendelkezésre és a tervet készítő cég biztosan
módosítani tudja azt, amennyiben arra igény merül fel.
Kispál István: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati tisztségviselők
kerüljenek felhatalmazásra egyrészt a temető terv felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok,
másrészt a Natural Stone Kft-vel történő tárgyalások lefolytatása ügyében.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

29/2012.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

Natural Stone Kft urnasírhely kialakításával kapcsolatos ajánlatáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta a Natural Stone Kft (6400 Kiskunhalas,
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Szabadkai út 36/A.) urnasírhely kialakításával
kapcsolatos ajánlatát és megbízza az önkormányzati
tisztségviselőket, hogy
1. a rendelkezésre álló digitális temető terv kerüljön
felülvizsgálatra
2. a cég képviselőjével kezdődjenek tárgyalások a
megvalósíthatóság érdekében, és a szerződés
tervezet, valamint az árajánlatok kerüljenek a testület
elé terjesztésre.

___________________________

11. WebKábel Kft (Kiskunhalas, Ibolya u. 16.) mobil internet ajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testület a 2011. december 15-i ülésén már tárgyalta a
WebKábel Kft mobil internet és telefon szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, és úgy határozott,
hogy a jelenlegi szolgáltatással kapcsolatos költségek felmérése és pontosítása után dönt a
szolgáltatás igénybevételéről. A felmérés megtörtént, mely szerint havi 100.000 Ft + Áfa díj
ellenében tudja biztosítani a cég az általa nyújtott szolgáltatást. A jelenlegi szolgáltatóval még
fél év hűségprogram áll fenn, annak lejártával zökkenőmentesen nyílik lehetőség a WebKábel
Kft általi szolgáltatás igénybevételére. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a
WebKábel ajánlatát.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Véleménye szerint, amennyiben az önkormányzatnak ez előnnyel jár, és a
szolgáltatás színvonala a jelenlegihez képest negatív irányban nem változik, akkor
támogatásra javasolja azt. Érdeklődik, hogy a szolgáltatást biztosító a szanki illetve
csólyospálosi településekről referencia igazolást hozott-e, vagy a Polgármester Úr érdeklődött
az ott már biztosított szolgáltatás minőségéről.
Vecsernyés János: Tájékoztatja tisztelet Képviselő-testületet, hogy azokon a településeken,
ahol már a szolgáltatást az általa ajánlott módon biztosítják, semminemű fennakadás nem
történt. Elmondja továbbá, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a mostani szolgáltatás mellett 1
hónapos átfutással a cége által nyújtott mobil internet és telefon szolgáltatásra az
önkormányzat rákapcsolódjon és ezalatt az idő alatt úgymond tesztelni tudják a rendszert.

-----------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
30/2012.(II.27.) ÖK

HATÁROZAT

WebKábel Kft mobil internet és telefon
szolgáltatásra vonatkozó ajánlatáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a WebKábel Kft (6400 Kiskunhalas,
Ibolya u. 16.) mobil internet és telefon szolgáltatásra
vonatkozó ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
szolgáltatásra vonatkozó bérleti szerződést kösse meg.

___________________________

12. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:
-

Az iskolatető pályázat kifizetési kérelmében megítélt MVH pályázati támogatás az
önkormányzat elkülönített számlájára megérkezett, így a megelőlegezési hitelt
egyösszegben az önkormányzat vissza tudta fizetni az OTP Bank Nyrt-nek.

-

Az önkormányzat tanyavillamosítás kivitelezésére benyújtott és támogatásra ítélt
pályázatához előleget kapott, mely egy elkülönített számlán került elhelyezésre a
beruházás megvalósítása érdekében.

-

Személyesen is megkereste az önkormányzatot egy budapesti székhelyű biztosítási
bróker cég képviselője, aki ingyenesen átvizsgálta az önkormányzat által megkötött
vagyonbiztosítási szerződéseket. A felülvizsgálat a biztosítások újrakötésére, a
kockázatok kezelésére, a nyomkövetésre irányult. Az önkormányzat jelenleg a
Groupama Garancia Biztosítóval áll szerződéses jogviszonyban, ahol a szerződések
fordulónapja minden év január 1. Az önkormányzatnak nem áll érdekében, hogy a
szerződéseket felbontsa, de a bróker cég képviselőjének felülvizsgálatát követően a
jelenlegi szerződésekben javasolt olyan módosítások átvezetése, amelyek az
önkormányzatnak plusz kiadással nem járnak, de mégis több lehetőséget biztosítanak
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kár esetén. Javasolja, hogy az önkormányzat a jelenleg hatályos vagyonbiztosítási
szerződéseit módosítsa és 2012. december 31-ig működjön együtt a bróker céggel,
tekintettel arra, hogy az az önkormányzatnak kiadással nem jár.

-

Február 24-én a szerbiai Palicson, a helyi közösség volt vezetője által szervezett olyan
megbeszélésen vett részt, ahol az unió általi március 31-én megjelenő ISPA
pályázatokról tartottak tájékoztatót. A határon átnyúló kapcsolatok kialakítása során
olyan projektekhez kíván az unió támogatást biztosítani, amely oktatási központok és
intenzív mezőgazdasági termesztés keretében működnek együtt. Meglátása szerint
érdemes e területen együttműködni, a meglévő kapcsolatokat fenntartani.

-

A Halasi Tükör következő számában az önkormányzat köszönetét fejezi ki azon
mezőgazdasági vállalkozók részére, akik részt vettek és önkéntesen, saját költségükön
segítettek a Kápolnai út hótorlaszainak megszüntetésében, mely által a bekötő út
lezárását fel lehetett oldani.

___________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

