JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25. du. 15
órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József, Benedek János,
Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt és
Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Baumgartner Éva, Bundula Mihályné,
Deák Lászlóné és Simola István civil szervezetek vezetői.

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

Az ülést megnyitja.

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

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

JAVASLAT

1.) Tájékoztató a községben működő civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: civil szervezetek vezetői

2.) Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás megkötésére
Előadó: Kispál István polgármester

3.) Előterjesztés a Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás megszüntetéséről
Előadó: Kispál István polgármester

4.) Előterjesztés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás pedagógiai szakszolgálatainak
megszüntetéséről
Előadó: Kispál István polgármester

5.) Előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi
megállapodásának módosítására
Előadó: Kispál István polgármester

6.) Tájékoztató a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
- Szociális és gyermekjóléti feladatainak jövőben ellátásáról
- Humán Szolgáltató Intézménye jövőjéről
Előadó: Kispál István polgármester

7.) Beszámoló az önkormányzat által fenntartott tanyagondnoki szolgálatok és a szociális
étkeztetés területén végzett ellenőrzésekről
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
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8.) Előterjesztés az EU Önerő Alap támogatás igénylésének benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester

9.) Javaslat a fogorvosi körzet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester

10.)

Napelemes rendszerek üzemeltetési szerződéseinek jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

11.)
Előterjesztés a 76/2012.(06.28.) ÖK számú – Váradi Anikó 0428/6 hrsz-ú
ingatlan megvásárlása iránti kérelme ügyében hozott – határozat módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester

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

13.)

Képviselői kérdések, interpellációk

____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Tájékoztató a községben működő civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: civil szervezetek vezetői
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tisztelettel köszönti a civil szervezetek részéről megjelent képviselőket.
Elmondja, hogy az önkormányzat az előző években a településen működő civil szervezetekkel
kötött együttműködési megállapodást, akikkel igen jól együttműködött. Sajnos az
önkormányzat bevételi forrásai már nem teszik lehetővé, hogy a civil szervezeteket
támogatásban részesítse, de a település érdekében a folyamatos együttműködés biztosításához
szükséges a kapcsolattartás.
Szociális Alapítvány
Előadó: Bundula Mihályné elnök
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, mint az Alapítvány elnökségi tagja, hogy az
Alapítványnak nagy öröm, ha a rászorultak részére segítséget nyújthat. Kiegészítésként
tájékoztatja a testületet, hogy 2012. évben az 1 %-os felajánlásokból 165.000 Ft-hoz jutott az
alapítvány, ezen felül pedig egy működési célú pályázatnak köszönhetően 265.000 Ft
támogatást nyert.
Megragadja az alkalmat és az alapítvány nevében köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak,
ha anyagilag nem is, de humánerőforrásban és a szállításban nyújtott segítségéért.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy a Szociális Alapítvány a település életében igen meghatározó
civil szervezet, mely széles körben és kivételezés nélkül önzetlen segítséget nyújt az arra
rászorulók részére. Az alapítvány tagjai rendezvényeket szerveznek és a település
rendezvényein is mindig részt vesznek, számos pályázatot nyújtanak be, amelyek zömében
támogatásban is részesülnek. Munkájuk maximális elismerést érdemel.

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

---------------
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Tanyavilág Kulturális Egyesület
Előadó: Mikó Piroska elnök
Kispál István: Elmondja, az egyesület elnöke egyéb elfoglaltság miatt nem tudott a testületi
ülésen megjelenni, de a beszámolót elkészítette és a testület elé került előterjesztésre,
amelyben kérte, hogy a Képviselő-testület egyszer személyesen is tegyen látogatást az
egyesületnél.

--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
--------------Mozgáskorlátozottak Kisszállási Csoportja
Előadó: Deák Lászlóné elnök
Deák Lászlóné: Elmondja, hogy a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, bár az Elnök Asszony a beszámolónak örvendetes hírként jelölte
meg, hogy a taglétszám 95 főre emelkedett, melyet inkább elszomorítónak tart, hogy
településen ilyen nagyszámú mozgásában korlátozott személy él. Az viszont pozitív, hogy az
személyek közösen, összefogva tudnak együttműködni a céljuk elérése érdekében. Az
Csoport részére további jó egészséget és együttműködést kíván.
--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
--------------Önvédelmi Egyesület
Előadó: Simola István elnök
Simola István: Köszöni, hogy a testületi ülésen személyesen is részt vehet és megragadva az
alkalmat kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez. Amennyiben volna rá lehetőség,
akkor az Egyesület szeretne visszaköltözni a régi székhelyére, a Felszabadulás u. 35. szám
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alatti önkormányzati tulajdonban lévő irodahelyiségbe, hiszen így meglátása szerint sokkal
jobb, hatékonyabb és gyorsabb lenne az együttműködés a körzeti megbízottal is.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy egyes kistérségi feladatellátások ez év végével történő
megszűnésével meg fog üresedni az egyesület által korábban már igénybe vett irodahelyiség,
így nem látja annak akadályát, hogy 2013. január 1-től azt újra elfoglalja az Egyesület.
Az Egyesület sokat segít azzal, hogy a településen a rendezvények helyszíneinek
biztosításában részt vesz, valamint a rendőrséggel történő együttműködés során a település
kül- és belterületén folyamatosan a közrend fenntartásában, és a lakosság biztonsága
érdekében működik közre. Munkájukhoz a jövőben is jó erőt, egészséget és együttműködést
kíván.
--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
--------------Nyugdíjas Egyesület
Előadó: Urlauberné Horváth Éva elnök
Kispál István: Elmondja, hogy az Egyesület vezetőségében megújulás történt, s ezzel át is
adja a szót az Egyesület új elnökének.
Urlauberné Horvát Éva: Elmondja, hogy a Nyugdíjas Egyesület egy jól működő, igen
nagyszámú civil szervezet, mely az évek során a környező települések nyugdíjas
egyesületeivel jó kapcsolatokat alakított ki. Tapasztalata szerint az emberek közösségre
vágynak, ezért kiemelten arra próbál törekedni, hogy a település lakossága körében mind
jobban népszerűsítse az egyesületet. Szeretné, ha minél nagyobb számban lépnének be az
egyesület tagságába, hogy közös erővel, pályázatok igénybevételével kirándulásokat,
rendezvényeket szerveznek. Hangsúlyozni szeretné, hogy e szervezet nemcsak a nyugdíjas
korúak, hanem a lakosság széles körének felölelésével kíván a jövőben tevékenykedni, így
mindenkit szeretettel várnak.
--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
---------------
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Kisszállási Ifjúsági, Mentálhigiéniás és Szolgáltató Egyesület
Előadó: Baumgartner Éva elnök
Kispál István: Elmondja, hogy az egyesület elnöke egyéb elfoglaltság miatt nem tud a testületi
ülésen részt venni, de a beszámolót elkészítette és a testület rendelkezésére bocsátotta.
Megjegyzi, hogy az Egyesület az elmúlt években szüneteltette tevékenységét, melyet ez évben
„felélesztettek” és két kulturális csoport (népdalkör és néptánccsoport) összefogásával új
elnökség megválasztásával ismételten megkezdték a település érdekében tevékenységüket.
Örül, hogy ezen civil szervezet is ismételten működik és munkájukhoz a jövőben jó
együttműködést és sikereket kíván.
--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.

___________________________

2. Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás
megkötésére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a járási hivatalok 2013. január 1-jével történő felállásához az
önkormányzatnak a szükséges személyi állományt, informatikai eszközt és önkormányzati
tulajdonú irodahelyiséget a Megyei Kormányhivatal részére megállapodás formájában át kell
adniuk. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglalt megállapodást és
mellékleteit hagyja jóvá.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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122/2012.(X.25.) ÖK

HATÁROZAT

Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Kispál István polgármester a járási
hivatalok kialakításához kapcsolódó előterjesztését és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a határozat-tervezet mellékletét
képező megállapodást elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: Kispál István polgármester
Határidő: azonnal
___________________________

3. Előterjesztés a
megszüntetéséről

Halasi

Kistérség

Belső

Ellenőrzési

Társulás

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a kistérségi társulás ez év december 31-ével történő
megszűnése miatt az eddigiekben társulási formában ellátott belső ellenőrzésről a jövőben az
önkormányzatoknak saját maguknak kell gondoskodniuk, és sajnos előre láthatólag a 2013.
évi állami költségvetésben erre normatíva nem fog rendelkezésre állni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy az
önkormányzat 2012. december 31. napjával járuljon hozzá a kistérségi belső ellenőrzési
társulás megszüntetéséhez.
-----------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
123/2012.(X.25.) ÖK

HATÁROZAT

Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás megszüntetéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (1)
bekezdés b) pontja alapján – 2012. december 31.
napjával megszünteti a Halasi Kistérség Belső
Ellenőrzési Társulását.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
___________________________

4. Előterjesztés a Halasi Többcélú
szakszolgálatainak megszüntetéséről

Kistérségi

Társulás

pedagógiai

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy kistérségi belső ellenőrzéshez hasonlóan az eddigiekben
társulási formában ellátott pedagógiai szakszolgálat további működtetésre sincs lehetőség.
Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat jóváhagyását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja, hogy az önkormányzat 2012. december 31. napjával szüntesse meg
a kistérségi pedagógiai szakszolgálat feladatellátását.

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

124/2012.(X.25.) ÖK

HATÁROZAT

A pedagógiai szakszolgálatok feladat ellátásának megszüntetéséről
1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás 2013. január 1. napjától a pedagógiai
szakszolgálatok feladat ellátásával felhagy.
2. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a feladat ellátásokkal (logopédia;
gyógytestnevelés; továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás) kapcsolatban kötött szerződések 2012.
december 31. napjával történő megszüntetéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

___________________________

5. Előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi
megállapodásának módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja, hogy a mellékletben foglaltak szerint kerüljön módosításra a
kistérségi egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodása.

-----------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
125/2012.(X.25.) ÖK

HATÁROZAT

Az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása,
átadás-átvétele tárgyában kötött megállapodás módosításáról
1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntése értelmében a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás
és
Kelebia/Kisszállás/Kunfehértó
Község/Tompa Város Önkormányzata között
létrejött, az egyes szociális és gyermekvédelmi
feladatok ellátása átadás-átvételi megállapodás 1.
pont, átadásra kerülő feladatok közül kivezetésre
kerül a
- közösségi ellátások (65/A. §),
- támogató szolgáltatás (65/C) feladat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
módosított megállapodások aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
___________________________

6. Tájékoztató a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
-

Szociális és gyermekjóléti feladatainak jövőben ellátásáról

-

Humán Szolgáltató Intézménye jövőjéről

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok jövőbeni
ellátása, valamint a Humán Szolgáltató Intézmény jövőbeni sorsa igen aggályos, főként a
pályázati forrásokból vállalt beruházások további fenntartása szempontjából, valamint a
munkaszervezetnél dolgozók jövőbeni alkalmazása tekintetében is. Az önkormányzatoknak
mind a feladatok, mind a dolgozók szempontjából helyt kell állnia, de a rendelkezésre álló
információk alapján a pénzügyi fedezet további nehézségeket fog okozni.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja, hogy a testület vegye tudomásul a Polgármester Úr tájékoztatását.

--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a Szociális és gyermekjóléti
feladatok jövőbeni ellátásáról, valamint a Humán Szolgáltató Intézmény jövőjéről szóló
tájékoztatót.
___________________________

7. Beszámoló az önkormányzat által fenntartott tanyagondnoki szolgálatok és
a szociális étkeztetés területén végzett ellenőrzésekről
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatásul elmondja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi
állami költségvetési törvény-tervezetben összevontan az önkormányzatok szociális feladataira
normatíva, de úgy, mint tanyagondnoki feladatellátás finanszírozása, sehol nincs feltüntetve.
Nem tudni, hogy e feladat ellátás a következő évben hogyan fog alakulni, hiszen az
önkormányzat évek óta, mint önként vállalt feladatot biztosítja a külterületi lakosság részére a
szolgáltatásokat.
Az elmúlt évek nehéz pénzügyi helyzete egyre jobban arra kényszeríti az önkormányzatokat,
hogy vizsgálják felül, mely önként vállalt feladataikat tudják ellátni úgy, hogy a kötelező
feladataikat, valamint intézményeik működtetését zavartalanul biztosítani tudják.
Elmondja, hogy a sem a tanyagondnoki ellátás, sem pedig az idősek bentlakásos otthonának
fenntartása a település lakosságszámához mérten nem kötelező feladata az önkormányzatnak.
Meglátása szerint mindkét feladatellátásra igen nagy szüksége van a településnek,
mindazonáltal amennyiben mégis választani kell, nem biztos, hogy a tanyagondnoki
feladatellátást a jövőben is felvállalhatja az önkormányzat.
Áthidaló megoldásként a helyzet tisztán látása érdekében javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy forduljon a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához, és
kérjen – a jogszabályban biztosított lehetőségként – határidő meghosszabbítást.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja, hogy az önkormányzat az ellenőrzésben foglaltak teljesítésre kérjen
határidő meghosszabbítást.
Elmondja továbbá, hogy az előterjesztés részét képező Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületének szakvéleményben leírtak nem minden tekintetben felelnek meg a valóságnak,
ugyanis Tápai Károly tanyagondnoknak azért nincs kifizetve az egy havi bér, mivel az általa
elvégzett továbbképzés nem felel meg a jogszabályban előírt feltételeknek. Felháborító, hogy
az egyesület, nemhogy segítené az önkormányzatokat a feladat ellátás végrehajtásában,
hanem szinte szembeállítja a dolgozót az őt foglalkoztató önkormányzattal.
Elmondja továbbá, hogy az önkormányzatokat a szigorú és átgondolt gazdálkodásra szólítják
fel, mellyel szemben pedig elvárják, hogy a tanyagondnoki szolgáltatást az önkormányzat
ingyenesen biztosítsa. Hol tudja felvállalni az önkormányzat az évek óta több tízmilliós
forintos működési hiánya mellett, hogy a közel 450 Ft/l üzemanyagárak mellett ingyenesen
lássa el a feladatát. Hol van itt az összhang?
Kispál István: Elmondja, hogy meg fogja keresni az Egyesületet, és fel fog szólalni, hogy az
együttműködés lehetőségét biztosítsák az önkormányzatok részére, nyújtsanak szakmai
segítséget, ne csak az éves együttműködési támogatásokat gyűjtsék be. Legfőképpen pedig azt
tartja a legfontosabbnak, hogy a települések, az önkormányzatok érdekeit képviseljék a
Kormánnyal szemben, próbáljanak olyan források biztosítását előteremteni, amelyek a
mindennapos feladat ellátást teszik lehetővé.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
126/2012.(X.25.) ÖK

HATÁROZAT

Tanyagondnoki szolgálatok és a szociális étkeztetés
területén végzett ellenőrzésekben foglaltak végrehajtásáról
Kisszállás Község önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a tanyagondnoki szolgálatok és a szociális
étkeztetés területén végzett ellenőrzésekről szóló
beszámolót.
A Képviselő-testület önként vállalt feladataként
fenntartott tanyagondnoki szolgálatok 2013. évi
finanszírozhatósága terén tapasztalható pénzügyi
bizonytalanságok és a szakértők által megküldött
jelentésektől eltelt idő rövidsége miatt, hivatkozva a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
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szabályairól 2004. évi CXL. törvény 33. § (4)
bekezdésére, a teljesítésre meghatározott határidő két
hónappal történő meghosszabbítását kéri az ellenőrzést
végző Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatalától.
A Képviselő-testület megbízza a tisztségviselőket, hogy
a jogszerű működtetés helyreállítása céljából a
ellenőrzésben feltárt hiányosságokat a meghosszabbított
határidő végéig pótolja és az abban foglaltak szerint
járjon el.
Határidő: 2012. december 25.
Felelős: Polgármester

___________________________

8. Előterjesztés az EU Önerő Alap támogatás igénylésének benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Kormány kiemelt helyen foglalkozik a nyertes, és már
megkezdett szennyvízberuházáshoz kapcsolódó projektek megvalósításának elősegítésével.
Ennek érdekében újabb támogatási alapot hozott létre, melyre javasolja, hogy az
önkormányzat nyújtsa be igényét a közel 166.700 e Ft-os hiányzó önrész fedezetére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy az
önkormányzat nyújtsa be támogatási igényét az EU Önerő Alaphoz.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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127/2012.(X.25.) ÖK

HATÁROZAT

KEOP-1.2.06B/10-2010-0044 azonosítószámú projekthez
kapcsolódóan EU Önerő támogatási kérelem benyújtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az „önerő támogatási kérelem benyújtása
a 285/2012.(X.9.) Korm. rendelet alapján a KEOP-1-20/B/10-2010-0044
azonosítószámú
projekt
finanszírozása érdekében” című előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza:
Kisszállás Község Önkormánya a KEOP-1-2-0/B/102010-0044 azonosítószámú projektjéhez szükséges
önrész hiányzó összegére vonatkozóan önerő támogatási
kérelmet nyújt be az EU Önerő Alaphoz.
___________________________

9. Napelemes rendszerek üzemeltetési szerződéseinek jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat a pályázatok benyújtását megelőzően már
készítetett egy felmérést a két ingatlan várható energia fogyasztásával kapcsolatban.
Javasolja, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő üzemeltetési szerződés kerüljön
megkötésre a két ingatlantulajdonossal, mivel a beruházás során a megvalósuló berendezések
az önkormányzat vagyonát gyarapítják.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy az
önkormányzat kösse meg a két külterületi tanya tulajdonosával a napelemes rendszerek
működtetési szerződését.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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128/2012.(X.25.) ÖK

HATÁROZAT

Balla József (Kisszállás, VI. körzet 9.)
napelemes rendszer üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján Balla
József Kisszállás, VI. körzet 9. szám alatti lakossal
kötendő 012/3 hrsz ingatlanon megvalósított 2760 W-os,
sziget üzemű napelemes rendszer üzemeltetési
szerződését jóváhagyja.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
129/2012.(X.25.) ÖK

HATÁROZAT

Bálint Búzás András (Kisszállás, IV. körzet 136.)
napelemes rendszer üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján Bálint
Búzás András Kisszállás, IV. körzet 136. szám alatti
lakossal kötendő 0564/15 hrsz ingatlanon megvalósított
2760 W-os, sziget üzemű napelemes rendszer
üzemeltetési szerződését jóváhagyja.

___________________________

10. Javaslat a fogorvosi körzet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, Tompa Város úgy nyilatkozott, hogy a
jövőben Kisszállás településtől különváltan kívánja a település fogorvosi alapellátását
biztosítani.
Ennek ismeretében az önkormányzat hatályos rendeletét a fogorvosi körzet vonatkozásában
úgy kell módosítania, hogy az immár csak Kisszállás község közigazgatási területére terjedjen
ki.
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Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy az önkormányzat képviseletében már több soron
tárgyaltak dr. Temesvári Hajnalka fogorvosnővel, aki a korábbiakban is már nyilatkozott arra
vonatkozóan, hogy Kisszállás település fogászati alapellátását felvállalja. A Doktornő ennek
érdekében megigényelte a vállalkozói igazolványát, és amennyiben a működtetési jog
rendelkezésére áll, helyben azonnal biztosítani fogja a rendelést.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a mellékletben foglalt rendeletmódosítást fogadja el.
Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat forduljon módosítási kérelemmel az ÁNTSZ felé és
a fogorvosi alapellátás működési engedélyét november 15. napjától egy évre tartós
helyettesítés címmel módosítsa.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az alapellátás
szüneteltetésére 3 hónap áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy, várhatóan már november
15. napjával a helyettesítő doktornő rendelkezésére fog állni a vállalkozói engedélye, így ha
minden a terv szerint alakul, akkor december 5-én már igényelheti is a Doktornő az OEP
finanszírozást.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
19/2012.(X.26.)
önkormányzati rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló
– többszörösen módosított – 11/2002.(VII.1.) szóló rendelet módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. tv. 2. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 11/2002.(VII.1.) számú rendeletének
módosítását az alábbiak szerint rendeli el.
1. §.
A R. 1. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„1. §. (3) A fogorvos által nyújtott, működtetési jog alapján végezhető egészségügyi ellátás
fogorvosi körzete Kisszállás község közigazgatási területe, kivéve, ha a törvény másként
rendelkezik.”
2. §.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

___________________________

11. Előterjesztés a 76/2012.(06.28.) ÖK számú – Váradi Anikó 0428/6 hrsz-ú
ingatlan megvásárlása iránti kérelme ügyében hozott – határozat
módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy Váradi Anikó az átminősített terület egészét
kívánja megvásárolni, melynek az önkormányzat szempontjából akadálya nincs. Javasolja,
hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa a 76/2012.(VI.28.)
ÖK számú határozatát.
Megjegyzi, hogy az ingatlan vételi ajánlatának kifüggesztése során még érkezhet más
személytől is ajánlat, így előfordulhat még az is, hogy újból a testület elé fog kerülni az ügy.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy az
önkormányzat a 0428/6 hrsz-ú ingatlant teljes egészében jelölje ki értékesítésre.

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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130/2012.(X.25.) ÖK

HATÁROZAT

76/2012.(VI.28.) ÖK számú (Váradi Anikó részére önkormányzati
tulajdonú 0428/6 hrsz-ú ingatlan értékestése) határozat módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 76/2012.(VI.28.) ÖK számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület kezdeményezi az önkormányzat
tulajdonát képező 0428/6 hrsz-ú út átminősítését szántó
művelési ágra, és az átminősítést követően a teljes
ingatlant Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.)
kérelmező részére értékesíti.

___________________________

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

----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
131/2012.(X.25.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt 103/2012.(IX.10.)
ÖK, a 115/2012.(IX.27.) ÖK, a 119/2012.(IX.27.) ÖK és
a 121/2012.(IX.27.) ÖK számú lejárt határidejű
önkormányzati
határozatokról
szóló
tájékoztatót
elfogadja.
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Kispál István: Elmondja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat pénzügyi
helyzete a jelenlegi hitelállomány fennállásával várhatóan hogyan is fog alakulni. A
rendelkezésre álló információk ismeretében a jövő évi költségvetés megtervezése érdekében a
számlavezető pénzintézettel is felvették a kapcsolatot, melyről az előterjesztésben foglaltak
szerint tájékoztatja a testületet.

___________________________

13. Képviselői kérdések, interpellációk
Bunduláné Balázs Mária: Lakossági megkereséssel fordultak felé, hogy az iskolában
szervezett dzsúdó szakkörre nem járhatnak azok a gyermekek, akik Kiskunhalasra járnak
iskolába.
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy már hozzá is eljutott ennek a híre, sőt
mi több személyesen az iskola igazgatónője tájékoztatta őt az ügyről. Elmondta, hogy az
iskola saját intézményén belül dzsúdó szakkört szervezett a Sallai István Általános Iskolában
tanulók számára. Tekintettel arra, hogy iskolai szakkörről van szó, az iskola saját
hatáskörében eldöntheti, hogy az intézményébe nem járó tanulók számára is biztosítja-e a
szakkör lehetőségét. Az iskola úgy határozott, hogy a szakkört csak a saját intézményében
tanulók részére biztosítja. Igaz ugyan, hogy az elutasított tanulók is kisszállási lakosok, de
mivel nem ennek az intézménynek a tanulói, ezért nem kerül részükre is biztosításra a dzsúdó
szakkör. Megjegyzi, hogy ő is az Igazgató Nő általi eljárást alkalmazná azok tekintetében,
akik az oktatás terén nem az intézményt veszik igénybe, ugyanakkor az intézmény által
biztosított szakkör már nekik is megfelelne.

___________________________

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

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

