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Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 5. de.  

10 óra 30 perckor tartott üléséről. 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Botka Sándor alpolgármester  

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Benedek János, Baumgartner József,  

Bunduláné Balázs Mária és Urlauberné Horváth Éva képviselő, 

Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke 

lakosság részéről 1 fő (Fenyvesi Tibor). 

 

 

 

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: 

 

 

 

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

 

 

 

1.) Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzat adósságkonszolidációjáról 

 

Előadó: Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 

 

 

____________________________ 
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NAPIRENDI  PONT TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzat adósságkonszolidációjáról 
 

Előadó: Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 

 

 

Bányai Gábor: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet és elmondja, hogy Magyarország 

Kormánya a 2012. november 14-i ülésén döntött az önkormányzatok adósságainak 

rendezéséről és annak szabályairól. Első körben az 5000 lakos alatti települések 

adósságrendezésére kerül majd sor. A Miniszterelnökség a térség országgyűlési képviselőjét 

bízta meg azzal, hogy keresse fel és tájékoztassa a település vezetőségét a Kormány 

álláspontjáról az adósságrendezés folyamatával kapcsolatban, így ennek eleget téve 

személyesen kereste meg Kisszállás Község Önkormányzatát.  

Elmondja, hogy a Kormány is tisztában van azzal, hogy az önkormányzatok nem rossz 

tendenciát folytatnak és nemcsak a hanyag település vezetésnek, vagy a települési források 

felhasználásának következménye a mostanra kialakult önkormányzati eladósodás. Éppen ezért 

is vállalta fel a Kormány, hogy a 2013. január 1-től lehetőséget biztosít az önkormányzatok 

számára, hogy hitel nélkül, úgymond tiszta lappal kezdhessék a jövő évi gazdálkodást. Ennek 

kivitelezése érdekében kezdte meg első körben az 5000 lakos alatti települések esetében az 

önkormányzati adósságrendezést.  

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Magyarország Kormánya Kisszállás Község 

Önkormányzata esetében 2012. december 12-i állapotnak megfelelően 100 %-ban átvállalja 

az önkormányzatnak fennálló 30 millió Ft-os folyószámlahitelét, 6 millió Ft munkabérhitelét 

és 24 millió Ft fejlesztési hitelét. Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testület arról, hogy a 

szállítói tartozások rendezésére benyújtott ÖNHIKI igény teljese összegben, azaz 11,6 millió 

Ft összegéig támogatásban részesül.  

Meggyőződése szerint a Kormány ezen segítségnyújtása ismételten lehetőséget teremt arra, 

hogy az önkormányzatok talpra álljanak. Felhívja a figyelmet, hogy innentől kezdve az 

önkormányzatoké a felelősség, és igenis szigorúan fel kell mérni, hogy a települések a 

kötelező feladataiknak ellátása mellett a saját forrásuk terhére tudnak-e önként vállalt 

feladatokat felvállalni. A felelős gazdálkodás biztosításával a következő évtől nem szabadna 

az önkormányzatoknak ismét ilyen adósságcsapdába esniük. 

Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a Kormány fentiekben ismertetett 

adósságátvállalását, akkor meg kell bíznia a Polgármester, hogy Kisszállás Község 

Önkormányzata nevében az adósságkonszolidációban eljárjon. 

  

 

Kispál István: Az önkormányzat nevében megköszöni a Közgyűlés Elnökének tájékoztatását 

és természetesen elfogadják a Kormány ajánlatát.  

Tájékoztatja az Elnök Urat, hogy Kisszállás Község Önkormányzata eddig is azon fáradozott, 

hogy az önkormányzat kötelező feladatait maradéktalanul ellássa, mind e mellett saját 

bevételei terhére és más lehetőségek felkutatásával folyamatosan próbálja a bentlakásos 

szociális intézményének további fenntartását megvalósítani.  

Az önkormányzat minden pályázati lehetőséget megragad, mely a település fejlesztését segíti 

elő. Az évek alatt erejéhez mérten sorban újította fel közintézményeit, a vidékfejlesztés 

részeként megépítette piaccsarnokát, a zsáktelepülés elkerülés céljából megépítette a Kápolnai 

összekötő utat. Jelenleg a 1 milliárd forintos szennyvízberuházás megvalósítása folyik.  
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Emellett az önkormányzat évek óta részt vesz a közmunka programokban, és éves szinten 30 

fő közmunkás részére szervezi és biztosítja a termelő munkát, mellyel 30 család megélhetését 

teszi lehetővé a mai nehéz gazdasági helyzetbe. A 2011 és 2012. évi tanyafejlesztési 

programba is bekapcsolódott, ahol első körben két külterületi tanyán valósította meg a 

napelemes megújuló energiaforrásra irányuló beruházást, majd a külterületi dűlőutak 

javítására mezőgazdasági gépbeszerzésre nyert forr ást. Folyamatosan figyelemmel kíséri a 

KEOP-os pályázati lehetőségeket, és egy új, 50 milliós beruházásra pályázva a 

közintézmények energia felhasználását szeretné kiváltani megújuló energiaforrásból. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Bányai Gábor: Örömmel veszi tudomásul, hogy Kisszállás Önkormányzata folyamatosan 

veszi igénybe a Kormány által biztosított lehetőségeket és maximálisan részt vesz a pályázati 

rendszerekben. 

Elmondja, hogy 2013-tól számos változás fog bevezetésre kerülni, mint a közoktatási 

intézmények államosítása, vagy a közigazgatás területén az új járási rendszer bevezetése. 

Számos államigazgatási feladat a helyi önkormányzatoktól átkerül a járáshoz, és ez a 

tendencia a 2013. év során fokozatosan növekedni fog. Több esetben is egyes fórumok 

részéről sérelemként került megfogalmazásra, hogy az önkormányzatoktól elveszik a 

hatásköröket és feladatokat. Meglátása szerint ezt nem így kell felfogni, hanem úgy, hogy 

egyre több helyen jelenik meg az állami szerepvállalás. Javasolja, hogy az önkormányzatok 

dolgozzák ki saját településük adottságainak figyelembe vételével a fejlesztési terveiket, és 

aktívan működjenek közre a térségi és megyei fejlesztési programokba. Olyan stratégiákat 

kell kidolgozni, hogy a települések, a vidék folyamatosan fejlődjön és olyan új lehetőségek 

felé nyisson, amely nemcsak az ott élők számára hoz fellendülést.  

 

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés Elnöke Kisszállás Község Önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos 

tájékoztatását. 

 

___________________________ 
 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 12 órakor berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 


