JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30. du. 16
órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József, Bunduláné Balázs Mária,
Dr. Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva – képviselők
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló
Kiss Tibor Önkormányzati Kft ügyvezetője.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
jelen van 5 fő , így az ülés határozatképes.
Távolmaradását előzetesen bejelentette Botka Sándor alpolgármester és Benedek János
képviselő.
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:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális
intézményi feladatokról
Előadó: Nyilas László intézményvezető
Kispál István polgármester
2.) Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
3.) Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester
Sólya Lászlóné szociális segítő
4.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról
Előadó: Kispál István polgármester
Sólya lászló
Tápai Károly tanyagondnokok
5.) Beszámoló a Kisszállás Önkormányzati Kft 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
6.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletekben meghatározott
tényállások felülvizsgálatáról.
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző

szabálysértési

7.) Tájékoztató a Kegyelet Kft 2011. évi temetőüzemeltetési feladatairól.
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Dr. Prohászka-Rád Imre, Kisszállás Marx utca 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú
lakás bérletének megszüntetése.
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Solti György (Kisszállás IV. körzet tanya 4.) 0668 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú,
legelő művelési ágú, 356/1169-ed részilletőségű ingatlan vételi ajánlata.
Előadó: Kispál István polgármester
10.)„Tanyáink villamosítása napelemekkel” című fejlesztésre beérkezett árajánlatok
értékelése.
Előadó: Kispál István polgármester
11.) Kállay István települési honlap készítéséről szóló szerződési ajánlata
Előadó: Kispál István polgármester
12.)Képviselői kérdések, interpellációk
___________________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein
végzett szociális intézményi feladatokról
Előadó: Nyilas László intézményvezető
Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az intézményvezető, Nyilas László a
Humánpolitikai Bizottság ülésén részt vett, elfoglaltsága miatt a testületi ülésen azonban nem
tud részt venni, ezért a polgármester a napirend előadója.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a
napirendet, melyet a mellékletben foglalt határozat szerint elfogadásra javasol a Képviselőtestületnek. Nyilas László a bizottsági ülésen elmondta, hogy mint intézményvezető a
kisszállási telephelyen dolgozók szakmai munkájával nagyon meg van elégedve. Ezt igazolták
vissza az intézményekben megtartott szakmai ellenőrzések is. Elmondta továbbá, hogy
jelenleg nincs információja arra vonatkozóan, hogy 2013. január 1-től kezdődően a szociális
intézmények fenntartásában milyen változások következhetnek be. Különösen vonatkozik ez
a kistérségi intézményekre, valamint az önkormányzatok által önként vállalt feladatok
ellátására.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

58/2012.(V.30.) ÖK
HATÁROZAT
A Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein
végzett szociális intézményi feladatok ellátásának
2011. évi beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási
telephelyein végzett szociális intézményi feladatok
ellátásának 2011. évi beszámolóját.
_________________________

2. Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a
napirendet, melyet a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselőtestületnek.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

59/2012.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásának 2011. évi beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámolót.

_________________________

3. Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester
Sólya Lászlóné szociális segítő
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Szóbeli kiegészítésében megerősíti, hogy jól döntött a Képviselő-testület akkor,
amikor lehetővé tette a rászorulók részére a hétvégi és ünnepnapi étkeztetés igénybevételét és
az étel kiszállítását. A jelenlegi igénybevevők ellátása azonban csak úgy biztosított, hogy az 1

fő 6 órás szakdolgozó munkáját közmunkaprogramban résztvevő dolgozók segítik. A meleg
étel biztosításán kívül azt is fontosnak tartja, hogy az egyedül élő idős emberekkel napi
kapcsolatot tudunk tartani.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a
napirendet, melyet a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselőtestületnek. Elmondja, hogy a szociális étkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok az
utóbbi időben megnőttek, így a napi 6 órai munkaidőben ez jelentős terhet ró az ott dolgozóra.

----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

60/2012.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Szociális étkeztetési feladatok
ellátásának 2011. évi beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a 2011. évi szociális étkeztetési feladatok
ellátásáról szóló beszámolót.
_________________________

4. Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról
Előadó: Kispál István polgármester
Sólya László
Tápai Károly tanyagondnokok
(Beszámolók a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a jelentkező tanyagondnoki feladatok
nagysága és annak finanszírozása messze elmaradnak egymástól. A szolgálatokra adott
normatív támogatás évek óta nem éri el a kettő millió forintot, melyhez az önkormányzatnak
közel annyit kell biztosítania ahhoz, hogy a megemelkedett üzemanyagárak mellett a feladatot

el tudják látni. A tanyagondnokok is sajnos napi 6 órában dolgoznak, mely azt eredményezi,
hogy változatlan feladatellátás mellett a dolgozók a szabadságukat is nehezen tudják kivenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a
napirendet, melyet a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselőtestületnek. Elmondja, hogy személyes tapasztalata, hogy a tanyán élő emberek mindkét
tanyagondnok munkájával meg vannak elégedve.

----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
61/2012.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

I. sz. tanyagondnoki feladatok
ellátásának 2011. évi beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a 2011. évi I. sz. tanyagondnoki feladatok
ellátásáról szóló beszámolót.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

62/2012.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

II. sz. tanyagondnoki feladatok
ellátásának 2011. évi beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint

elfogadja a 2011. évi II. sz. tanyagondnoki feladatok
ellátásáról szóló beszámolót.
_________________________

5. Beszámoló a Kisszállás Önkormányzati Kft 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kiss Tibor: Csak rövid szóbeli kiegészítéssel kíván élni. Elmondja, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság ülésén részletesen ismertette a kft
elmúlt évi tevékenységét. Javasolja, hogy a 2011. évi gazdálkodás pozitív eredményéből a
2010. évi veszteség kerüljön kompenzálásra, a törzstőke kiegészítésével.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a napirendet, melyet a mellékletben foglaltak
szerint elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

63/2012.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft. 2011. évi
egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján
elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2011. évi
egyszerűsített éves beszámolóját.
A Képviselő-testület a 2011. évi 4.076 e Ft mérleg
szerinti eredményt javasolja, hogy a gazdasági társaság
helyezze eredménytartalékba, ugyanakkor ebből 2.013 e
Ft-ot az előző évek veszteségére, 2.063 e Ft-ot pedig a
saját tőke megemelésére fordítsa.

----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

64/2012.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft 2011. évi
független könyvvizsgálói jelentésének
elfogadásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2011. évi
egyszerűsített éves beszámolójáról szóló független
könyvvizsgálói jelentést.
_________________________

6. Előterjesztés az önkormányzati rendeletekben
szabálysértési tényállások felülvizsgálatáról.

meghatározott

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a napirendet, melyet a mellékletben foglalt
határozat szerint elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.

----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Kisszállás község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. §. (2)
bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. §. (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. §.
Hatályát veszti:
a.) Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletének 16. §-a,
b.) Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló
24/2000. (XII.01.) önkormányzati rendeletének 11. §-a,
c.) Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzat rendeletének 21. §-a,
d.) Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat
általános rendjéről szóló 16/2009. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 15. §-a.
2. §.
Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
_________________________

7. Tájékoztató a Kegyelet Kft 2011. évi temetőüzemeltetési feladatairól.
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a napirendet, és javasolja, hogy a tájékoztatót
vegye tudomásul a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.
_________________________

8. Dr. Prohászka-Rád Imre Kisszállás, Marx utca 9. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás bérletének megszüntetése.
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

65/2012.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Dr.Prohászka-Rád Imre Kisszállás, Marx utca 9.
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérletének
megszüntetése
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi Dr. Prohászka-Rád Imre azon
bejelentését, hogy a Kisszállás, Marx utca 9. szám alatti
önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogviszonyáról
2012. május 31. napjával lemond.
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a lakásbérleti
jogviszony megszüntetésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról gondoskodjon.

_________________________

9. Solti György (Kisszállás IV. körzet tanya 4.) 0668 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú, legelő művelési ágú, 356/1169-ed
részilletőségű ingatlan vételi ajánlata.
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a kérelemben szereplő
földterület az önkormányzat tulajdonába úgy került, hogy az előző tulajdonos temetéséről az
önkormányzat gondoskodott köztemetés formájában. A köztemetés költségét a szociális
törvény szerint hagyatéki teherként be kell jelenteni a hagyatéki leltár felvételekor.
Kérdés:
Dr.Muskó Zsolt: Megkérdezi, hogy az ingatlan vételi ajánlata mennyiben fedezi az
önkormányzat köztemetéssel járó kiadásait.
Válasz:
Ceglédi Zoltánné dr.: A kérdés a bizottsági ülésen is elhangzott, ahol erre választ nem tudtunk
adni. Azóta megtekintettük a közjegyző előtt, tárgyban született egyezséget, mely szerint a
vételi ajánlat megegyezik a közjegyző okiratban foglalt ingatlan leltári értékével.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a napirendet, és a kérdésre adott válasz alapján
javasolja a vételi ajánlat elfogadását.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

66/2012.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Solti György Kisszállás, IV. körzet 4.
szám alatti lakos önkormányzati tulajdonú
0668 hrsz 356/11690 részilletőségű szántó,
gyep ingatlan értékesítése
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzati tulajdonú 0668 hrsz-

on felvett 356/11690 részilletőségű szántó, gyep
művelési ágú ingatlant
21.360 Ft vételárért Solti György Kisszállás, IV. körzet
4. szám alatti lakos részére értékesíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az adásvétel lebonyolításáról gondoskodjon.
_________________________

10. „Tanyáink villamosítása napelemekkel” című fejlesztésre beérkezett
árajánlatok értékelése
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kispál István: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül az
„Accusealed” Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b. ajánlatát fogadja el, illetve kösse meg a
szerződést a beruházás kivitelezésére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a napirendet, és javasolja a polgármester által
előterjesztett kivitelezővel a szerződést megkötését.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
67/2012.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

„Tanyáink villamosítása napelemekkel” pályázat
kivitelezőjének kiválasztásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Tanyáink villamosítása napelemekkel” pályázatban
foglalt beruházásokra érkezett kivitelezői ajánlatai közül
az „Accusealed” Kft. 1158 Budapest, Késmárk u 14/b.
ajánlatát fogadja el.

Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződés
megkötéséről gondoskodjon.

________________________

11. Kállay István települési honlap készítéséről szóló szerződési ajánlata
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a napirendet, és javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a honlap készítésével Kállay Istvánt bízza meg, egyben javasolja az erről
szóló szerződés jóváhagyását.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

68/2012.(V.30.) ÖK

HATÁROZAT

Települési honlap fejlesztéséről szóló
szerződés jóváhagyásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat és Kállay István egyéni
vállalkozó között létrejött – a települési honlap
fejlesztéséről szóló – szerződést, melyet a mellékletben
foglaltak szerint jóváhagy, egyben felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.

_________________________

12. Képviselői kérdések, interpellációk
Bunduláné Balázs Mária: Bejelenti, hogy:
- a Rákóczi utcában a Kállai Éva utcai kereszteződésben az aszfalt rendkívül
eltöredezett,
- A Felszabadulás utca 34. szám alatti önkormányzati társasház előtti járdaszakasz
rendszeresen szeméttel terített, az ott lakók a járda tisztántartásáról nem
gondoskodnak, ugyanígy a Felszabadulás és a Rákóczi utca kereszteződésében lakó
sem. Javasolja, hogy a lakókat levélben szólítsák fel a járdák tisztántartására.
Dr.Muskó Zsolt: Elmondja, hogy tapasztalata szerint a település forgalmasnak mondható
utcáiban nagyon sok az eldobált szemét. Javasolja, hogy a szemetelés megszüntetésére a
testület hívja fel a lakosság figyelmét, illetve vizsgálják meg, hogy az Önkormányzati Kft.
saját gyártású szeméttárolókat milyen költséggel tudna készíteni.
Urlauberné Horváth Éva: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2012. június 3-án
tartandó „Gyermeknapon” a Szociális Alapítvány látja vendégül a gyermekeket, melyhez a
kiskunhalasi TESCO áruház 20.000 Ft értékű élelmiszer alapanyagot biztosít.
Kispál István: Az elhangzott interpellációkra válaszolva elmondja, hogy:
- megvizsgálják, hogy a Rákóczi utcában a töredezett aszfalt megjavítása, és
- a szeméttárolók elkészítése milyen költségeket jelent és erről tájékoztatja a Képviselőtestületet,
- a járdák tisztántartására az érdekelt lakókat felszólítja a Polgármesteri Hivatal.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2012. június 3-án a két vajdasági testvértelepülésről
Oromhegyesről és Palicsról 15-15 iskolás gyermek és 2-2 felnőtt érkezik a településre. Az
iskolások részt vesznek a gyermeknapon, majd 2012. június 4-én az „Összetartozás napján”
is. Ezen a napon az iskola parkjában 3 díszfa elültetésére is sor kerül.

___________________________

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

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

