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Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13. du.  

15 órai kezdettel tartott üléséről. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Botka Sándor alpolgármester  

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Benedek János, Baumgartner József,  

Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt és 

Urlauberné Horváth Éva képviselő. 

 

 

 

 

 

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 azzal a 

módosítással, hogy az első napirendet törölje, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülés keretében 

arról 2 nappal ezelőtt már döntött a testület.  

 

 

 

 

 

  -------- 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 
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N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

1.) Előterjesztés az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

2.) Előterjesztés szociális célú tűzifa támogatás nyújtásával kapcsolatos önkormányzati 

feladatokról 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

      

 

3.) Előterjesztés a 2013. évi hulladékgazdálkodási díj megállapítására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

4.) Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott tanyagondnoki szolgálatok és a 

szociális étkeztetés területén végzett ellenőrzésben foglaltak végrehajtására, és a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

 

5.)  Előterjesztés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 

Előadó: Kispál István polgármester   

 

 

6.) Előterjesztés a szennyvízberuházás kivitelezésének közbeszerzési eljárásában a 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételének módosítására 

Előadó: Kispál István polgármester 

  

 

7.) Előterjesztés a fogorvosi rendelő bérleti szerződéséről 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

8.) Németh János (Kisszállás, Zöldfa u. 57.) önkormányzati tulajdonú 0422 hrsz-ú 

földterület bérleti kérelme  

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

9.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt eseményekről 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Előterjesztés az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat december 5-i testületi ülés keretében 

tájékoztatta Kisszállás Önkormányzatát a Kormány álláspontjáról Bányai Gábor, a Bács-

Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke. A Kormány az önkormányzat folyószámla és bérhitelét, 

valamint a fejlesztési hitelét összességében közel 60 millió Ft összegben átvállalja. Ahhoz, 

hogy az adósságkonszolidáció megvalósulhasson, a Képviselő-testületnek az előterjesztésben 

szereplő határozatot kell elfogadnia. Az önkormányzat folyószámla hitelkeret és bérhitel 

számláit december 12-én zárolta a bank, jelenleg folynak az egyeztetések, melyek legkésőbb 

december 14-én fejeződnek be. Megjegyzi, hogy sajnos az önkormányzat által a 

szennyvízberuházás megvalósítása végett bevállalt – Viziközmű Társulat hitelnél a – 

készfizető kezesség nem tartozik be az adósságrendezésbe.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésén megtárgyalta és az írásos 

előterjesztésben foglaltak javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 

adósságkonszolidációjáról szóló határozati javaslatot fogadja el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

165/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás Község Önkormányzat adósságkonszolidációja 

 

 

1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra 
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figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt 

feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja 

venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem 

térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 

tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a 

támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 

12-én nem áll adósságrendezési eljárás alatt. 

 

3. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 

1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 

járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat 

helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelező OTP 

Bank Nyrt-nek. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az önkormányzat nevében: 

a) a hitelező OTP Bank Nyrt által az érintett 

adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint 

egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 

b) a költségvetési törvény szerint, határidőre 

szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 

Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges 

nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 

dokumentumokat, 

c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében 

meghatározott megállapodást megkösse, 

amennyiben azt az államháztartásért felelős 

miniszter kezdeményezi. 

 

5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 

nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb 

számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 

konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, 

illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául 

szolgál. 

 

6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § 

szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar 

Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra 

vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, 

információkat, megismerje és kezelje.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 17. 

 

 

______________________________ 
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2. Előterjesztés szociális célú tűzifa támogatás nyújtásával kapcsolatos 

önkormányzati feladatokról 
 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

       (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 

pályázott a Belügyminisztérium által kiírt szociális tűzifa támogatásra az ebr42 rendszerben. 

Az igénylés pillanatában még nem lehetett tudni, hogy milyen összegű támogatást kapnak, és 

azt sem, hogy ehhez a támogatáshoz vajon az önkormányzatoknak milyen mértékben kell a 

saját erő fedezetet biztosítaniuk. Az Államkincstár annyi információt adott csak, hogy majd a 

beérkezett igények alapján fog fény derülni arra, milyen mértékű lesz a támogatás, és az önerő 

szükséglet is.   

Az önkormányzat igénye támogatásban részesült, így 1.143 e Ft támogatásból és a 197 e Ft 

saját erő biztosításával a számítások alapján közel 75 m3 fát tud az önkormányzat 

megvásárolni.  

Az elnyert támogatásból csak állami tulajdonú erdőgazdaságból lehet megvásárolni a tűzifát. 

Megjegyzi, hogy annyira gyorsan zajlott a támogatás igényfelmérése és annak odaítélése, 

hogy még az erdőgazdaságok sem tudtak felkészülni a megfelelő mennyiségű tűzifa 

biztosítására.  

Az önkormányzat felvette a KEFAG Zrt-vel a kapcsolatot, aki 14.000 Ft/m3 + ÁFA összegért 

tudja biztosítani az önkormányzat számára a tűzifát. Megjegyzi, hogy az előzőekben említett 

gyorsított eljárások miatt a KEFAG Zrt decemberben csak 15 m3-t, a maradék 60 m3 tűzifára 

csak január-februárban tud lehetőséget biztosítani. 

Fentiek ismeretében javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a szociális tűzifa 

biztosítása érdekében az előterjesztésben szereplő szállítási szerződést hagyja jóvá, valamint 

az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét a szociális 

tűzifára irányuló rendelkezésekkel egészítse ki. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együtteses ülésén megtárgyalta és az írásos 

előterjesztésben foglaltak javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális tűzifa biztosítása 

érdekében hagyja jóvá a KEFAZ ZRt-vel kötött szállítási szerződést, valamint az 

önkormányzati rendeletét a szociális tűzifára vonatkozó rendelkezésekkel egészítse ki. 

 

Kispál István: Megjegyzi, hogy a település viszonylatában a 75 m3 szociális tűzifa nem egy 

nagy mennyiség, főként ha figyelembe vesszük, hogy egy személynek max. 5 m3 fát lehet 

biztosítani. A beérkező igények alapján nagyon nehéz lesz majd a tényleges mennyiség 

odaítélése. 
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----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

166/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

KEFAG Zrt szociális tűzifa szállítási szerződés jóváhagyása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint a 

szociális tűzifa biztosítására a KEFAG Kiskunsági 

Erdészeti és Faipari Zrt (6000 Kecskemét, József A. u. 

2.)-vel kötött szállítási szerződést jóváhagyja. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

24/2012.(XII.14.) számú 

önkormányzati rendelete 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 

12/2003.(VIII.15.) rendeletének módosításáról 

 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 25.§. (3) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2011. (III.30.) számú önkormányzati rendelet 32. §-a alapján a 

Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2003.(VIII.15.) önkormányzati rendeletének 

módosítására a következőket rendeli el. 

 

1.§. 

 

A R. az alábbi 20/A. §-sal egészül ki: 
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„Szociális célú tűzifa juttatás 

 

20/A. § 

 

(1) Szociális célú tűzifa juttatására jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250% át. 

 

(2) Tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, legfeljebb 5 m
3 

mennyiségig, kizárólag természetbeni ellátás formájában. 

 

(3) Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a szociális juttatás iránti eljárás 

hivatalból is indítható. 

 

(4) Az elbírálás során előnybe kell részesíteni, aki  

 a.) aktív korúak ellátására, 

 d.) időskorúak járadékára, 

 c.) lakásfenntartási támogatásra jogosult, 

d.) aki esetében a kihűlés és fagyhalál veszélye fenn áll.” 

 

 

 

2. §. 

 

A R. az alábbi 20/B. §-sal egészül ki: 

 

„20/B. §. 

 

(1) A tűzifa iránti kérelmeket 2013. február 10. napjáig lehet benyújtani azzal, hogy tűzifa 

vásárlás céljából benyújtott és még el nem bírált átmeneti segély iránti kérelmeket tűzifa iránti 

kérelemnek kell tekinteni. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a helyi önkormányzatok szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012.(XI.28.) számú BM 

rendeletet kell alkalmazni.” 

 

 

3. §. 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

______________________________ 
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3. Előterjesztés a 2013. évi hulladékgazdálkodási díj megállapítására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék 

Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagjaként a településen végzett hulladékkezelés 

mértékét a helyi rendeletében a maximális díjmértéket megjelölve szabályozza. A 

Konzorcium taggyűlése a 2013. évi fajlagos hulladékkezelés díját 8 %-os emeléssel 3,207 

Ft/liter+ Áfa összegben fogadta el.  

Javasolja, hogy a Képviselőt-estület az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet fogadja 

el. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésén megtárgyalta és az írásos 

előterjesztésben foglaltak alapján javasolja, hogy az önkormányzat települési szilárd 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelete kerüljön 

módosításra.  

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kormány a II. féléves 

munkatervében napirendre tűzte a hulladékgazdálkodásról szóló törvény újraszabályozását. 

2013. január 1-től az Energia Hivatal központilag fogja meghatározni a díjmértéket, melyre 

ezidáig még nem került sor. A szolgáltató viszont javaslatot tett a 2013. évi díjmértékre és 

kéri a konzorciumban résztvevő önkormányzatoknak, hogy az a helyi rendeletükbe építsék be. 

Megjegyzi, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet alapján a 2013. január 1-től hatályba 

lépő díjemelés törvénysértő, tekintettel arra, hogy a hatályba lépést megelőzően 30 nappal 

korábban kellett volna arról rendelkezni és a díjemelés a 4,2 %-ot nem haladhatja meg. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

                                                         25/2012.(XII.14.) számú 

önkormányzati rendelete 
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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 R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) A tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak végrehajtásában jelen 

rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni, valamint a mindenkori díjat a 

szolgáltatónak megfizetni.” 

 

 

2. §. 

 

A R. 7. §. (3) bekezdése az alábbaik szerint módosul: 

 

„(3) A szerződés jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.” 

  

 

3. §. 

 

A R. 9. §. (1) bekezdés második mondtata az alábbiak szerint módosul: 

 

„A legmagasabb közszolgáltatási díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.” 

 

 

4. §. 

 

A települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2008.(VIII.28.) 

önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

5.§. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit az 1. – 3. §. 

esetében 2008. szeptember 1. napjától, a 4. §. esetében 2013. január 1. napjától kell 

alkalmazni.  

 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
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1. számú melléklet 

 

 

Közszolgáltatási maximált díjak 

(2013. január 1-től 2013. december 31-ig) 

 

 

Űrtartalom Nettó ár (Ft) – 

egyszeri ürítési díj 

70 literes 311 

110 literes 488 

120 literes 532 

240 literes 1.066 

1100 literes 4.884 

3000 literes 13.320 

4000 literes 17.760 

5000 literes 22.200 

7000 literes 31.080 

10000 literes 44.400 

15000 literes 66.600 

32000 literes 142.080 

 

 

A fenti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák! 

 

______________________________ 

 

 

 

4. Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott tanyagondnoki szolgálatok 

és a szociális étkeztetés területén végzett ellenőrzésben foglaltak 

végrehajtására, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az önkormányzat az október 25-i ülésén tárgyalta az 

általa fenntartott tanyagondnoki szolgálatok és a szociális étkeztetés területén végzett 

ellenőrzésének megállapításait és a hiányosságok kiküszöbölésére 2 hónap határidő 

hosszabbítást kért. Az ellenőrzésben foglalt hiányosságok végrehajtására átdolgozásra került a 

tanyagondnoki szolgálatok és az étkeztetés szakmai programja, valamint a dolgozók 

munkaköri leírásai. Az igénybevételhez szükséges kérelem, valamint az ellátásra irányuló 

megállapodás és nyilatkozat a kormányrendeletben foglaltak szerint került pontosításra. A 

múlt ülésen a tanyagondnokok és a szociális étkeztető kinevezésnek módosításra került sor, 

így december 1-től a dolgozók 8 órás foglalkoztatása is biztosított. 
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Javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglalt szakmai 

programokat hagyja jóvá és az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről szóló rendeletét módosítsa.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsággal tartott együttes ülésén 

megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a 

szakmai programok jóváhagyására, valamint az önkormányzati rendelet módosítására 

kerüljön sor.  

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

167/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Étkeztetés szakmai programjának elfogadása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja Kisszállás Község Önkormányzat étkeztetés 

szakmai programját. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

168/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

I. számú Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 
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elfogadja Kisszállás Község Önkormányzat I. számú 

tanyagondnoki szolgálat szakmai programját. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

169/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

II. számú Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja Kisszállás Község Önkormányzat II. számú 

tanyagondnoki szolgálat szakmai programját. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbiakat rendeli el: 

 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

                                                         26/2012.(XII.14.) számú 

önkormányzati rendelete 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló többszörösen 

módosított 19/2007.(XII.20.) rendeletének módosításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdés, 60. § (3)-(4) 

bekezdés, a 92. §-ában, továbbá a 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet 2. §. (1) bekezdésében, 3. 

§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Képviselő-testület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III.30.) számú önkormányzati rendelet 

32. §-a alapján a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 19/2007.(XII.20.) 

önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el. 
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1. §. 

 

Hatályát veszti a R. 4. §. (5) bekezdése. 

 

2. §. 

 

A R. 5. §. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(6) Az étkeztetés igénybevételéről a polgármester megállapodást köt az igénybevevővel. A 

megállapodás formanyomtatványát e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.” 

 

3.§. 

 

A R. 12. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2.) Az étkeztetés iránti kérelem formanyomtatványát e rendelet 3. számú melléklete 

tartalmazza.” 

4. §. 

 

A R. 14. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) Kisszállás Község Önkormányzat által ellátott szociális feladatok (szociális étkeztetés) 

intézményi térítési díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.” 

 

5. §. 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 

19/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 

1. számú melléklete lép. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 

19/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklettel egészül ki, mely 

jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi. 

 

6. §. 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

1. számú melléklet 

 

 

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 

 szóló 19/2007.(XII.20.) rendelet  

 

3. számú melléklete 

 

 
KÉRELEM 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás – szociális étkeztetés- igénybevételére 
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1. Az ellátást kérelmező adatai: 

 

Név: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Születési név:…………………………………………………………………………………… 

 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 

 

Születési helye, időpontja:……………………………………………………………………… 

 

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………. 

 

Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………….. 

 

Állampolgársága:……………………………………………………………………………….. 

 

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás 

joga:……………………………………………………………………………………………... 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………………….. 

 

Az ellátást kérelmező cselekvőképes:                   igen             nem 

 

Amennyiben nem, úgy 

 

       törvényes képviselőjének: 

        

a.) neve:……………………………………………………………………………………. 

 

b.) születési neve:………………………………………………………………………….. 

 

c.) anyja neve:……………………………………………………………………………... 

 

d.) születési helye, időpontja:……………………………………………………………… 

 

e.) lakóhelye:………………………………………………………………………………. 

 

f.) tartózkodási helye:……………………………………………………………………... 

 

g.) telefonszáma:…………………………………………………………………………... 

 

       a tartására kötelezett személy: 

 

a.) neve:……………………………………………………………………………………. 

 

b.) születési neve:…………………………………………………………………………. 

 

c.) anyja neve:……………………………………………………………………………... 

 

d.) születési helye, időpontja:……………………………………………………………… 

 

e.) lakóhelye:………………………………………………………………………………. 

 

f.) tartózkodási helye:……………………………………………………………………... 
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g.) telefonszáma:…………………………………………………………………………... 

 

       legközelebbi hozzátartozójának: 

 

a.) neve:…………………………………………………………………………………….    

 

b.) születési neve:………………………………………………………………………….. 

 

c.) anyja neve:……………………………………………………………………………... 

 

d.) születési helye, időpontja:……………………………………………………………… 

 

e.) lakóhelye:………………………………………………………………………………. 

 

f.) tartózkodási helye:……………………………………………………………………... 

 

g.) telefonszáma:…………………………………………………………………………... 

 

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok: 

 

Szociális étkeztetés igénybevétele:                                                       

 

Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:………………………………………………... 

 

Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:………………………………………….. 

 

Az étkeztetés módja: 

 

helyben fogyasztás                                                                                

 

elvitellel                                                                                                        

 

kiszállítással                                                                                             

 

Kisszállás,………………………………. 

                                                                       …………………………………………………….. 

                                                                    az ellátást kérelmező (törvényes képviselő) aláírása                                                    

 

 

NYILATKOZAT ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 
 
Alulírott ……………………………………….(ellátást kérelmező vagy törvényes képviselője nyilatkozom, 

hogy a kérelem benyújtásának időpontjában más szociális alapszolgáltatást 

 

igénybe veszek             nem veszek igénybe. 

 

Az alábbi szociális alapszolgáltatásokat veszem igénybe (csak a fentiekben bejelölt „igénybe veszek” 

válasz esetén kitöltendő): 

 

Szolgáltatás típusa Szolgáltató neve/címe Igénybevétel kezdete 

szociális étkeztetés   

házi segítségnyújtás   

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
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közösségi ellátások   

támogató szolgáltatás   

nappali ellátás   

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben népkonyha, családsegítés, utcai szociális munka, nappali 

melegedő, falu és tanyagondnoki szolgáltatást, valamint szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony 

küszöbű szolgáltatást vesz igénybe, arról nem kell nyilatkoznia. 

 

Kisszállás,…………………………….. 

 

                                                                               ………………………………………….. 

                                                                           ellátást kérelmező/törvényes képviselő aláírása 

 

 

2. számú melléklet 

 

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 

 szóló 19/2007.(XII.20.) rendelet  
 

4. számú melléklete 

 

 
Kisszállás község Önkormányzat 

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28 . 

Tel.: 77/557-010, E-mail:kszallaspolghiv@t-online.hu 

 

 

M E G  Á L L A P O D Á S 

szociális étkezés igénybevételéhez 

 

mely létrejött Kisszállás község Önkormányzat Polgármestere, mint szociális szolgáltatást nyújtó 

 

másrészről: 

 

a.) mint az ellátást igénybevevő: 

 

 Név:                                                  Születési név: 

 

 Anyja neve:    

                                    

 Születési hely, idő: 

 

 TAJ szám: 

 

 Lakóhely: 

 

b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője: 

 

 Név:                                                 Lánykori név: 

 Anyja neve:                                     Születési hely, idő: 

 Telefonszám: 
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 Lakóhely: 

 

szám alatti lakos között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

Étkeztetés szociálisan rászorultaknak 

 Módja: -   helyben fogyasztás 

- elvitel 

- kiszállítás 

- diétás étkeztetés 

 

Az igénybevétel helye:   ______________________________________ konyha 

Az igénybevétel gyakorisága:    …………………………………………………..        

                                                            

Az ellátás időtartama:    határozatlan időtartamú       határozott időtartamú 

Az ellátás igénybevételének kezdő időpontja: …….év……………hó……nap 

Az ellátás igénybevételének befejező időpontja (határozott időtartamú ellátás esetén)  

………..év…………….hó……..nap 

Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a személyi térítési díjáról írásban értesül. Kisszállás község 

Önkormányzat évente legfeljebb kétszer megváltoztathatja a többszörösen módosított 1993. III. tv. 

115.§-a alapján az intézményi térítési díjat.  

Az ellátást igénylő személyi térítési díját Kisszállás Község Önkormányzat Polgármestere a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. §. (1)-(2) bekezdése, a 115. 

§. (1)-(2) bekezdése, a 116. §. (1) bekezdése, és a (3) bekezdés a) pontja, a 119/C. §. (1) 

bekezdésének a) pontja és a 119/C. §. (2) bekezdésének a) pontja, valamint Kisszállás Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról alkotott helyi 

rendeletében foglaltak figyelembe vételével állapította meg. Az étkeztetés személyi térítési díja 

nem haladhatja meg az Szt. 119/C. §. (1) bekezdésének a) pontja, felülvizsgálatkor az Szt. 119/C. 

§. (2) bekezdésének a) pontja szerinti jövedelem 30 %-át. 

Az Szt. 119/C. §. (1) bekezdés a) pontja, illetve a 119/C. §. (2) bekezdés a) pontja szerinti 

jövedelemvizsgálat alapján az ellátást igénylő havi jövedelme ………………………... Ft/hó, azaz 

…………………………...………………………………………………………………... forint/hó.  

Fentiek alapján az ellátást igénylő személyi térítési díja: ………………..………. Ft/nap, azaz 

……………………………………………………………………………………..……. forint/nap.  

Az étel házhozszállításának díja: …………Ft/nap, azaz ……………..………………………forint/nap. 

Az étkeztetést a szociálisan rászorultak vehetik igénybe, melyről a 1993. évi III. tv. 62.§. (1) 

bekezdése és Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testület 19/2007.(XII. 20.) számú 

rendelet 5.§. 3. számú melléklete tartalmaz.  

Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről írásban az igénybe 

vevő értesül. Az igénybe vevő családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett 

változást 15 napon belül köteles bejelenteni. 

Az igénybevevőnek az étkezési térítési díjat előre, a tárgyhó 10-ig kell Sólya Lászlóné szociális 

dondozónak befizetni. 

Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös 

megegyezése alapján. 

Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályait a módosított 1993. III. tv. (továbbiakban Szt.) 

100-101.§-ai és a 103-104. §-ai szabályozzák. Meghatározott esetekben a megállapodást mindkét 

fél felmondhatja. A megállapodás a felmondás bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől 

számított 30 napon belül szűnik meg. 

Az ellátást igénybevevő, valamint jogait képviselő panasszal élhet: 
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 Kisszállás község Önkormányzat Polgármesterénél 

 Az ellátott jogi képviselőnél: Petrich István 6430 Bácsalmás, Kosztolányi 33. (Tel. 06/20/489-

9606 v. 06/30/961-2521) E-mail: petrich.istvan@gmail.com 

 Az Állampolgári jogok Országgyűlési Biztosánál. 

 

A megállapodást a felek elfogadták, és mint mindenben megegyezőt aláírták. 

 

 

Kisszállás, …………………………….. 

 

………………………………………………     ……………………………………………… 

Szolgáltató, intézményvezető, ellátást      Igénybevevő, vagy törvényes  

végző aláírása               képviselője aláírása 

 

______________________________ 

 

 

 

5. Előterjesztés a szennyvízberuházás kivitelezésének közbeszerzési 

eljárásában a Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételének módosítására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a november 29-i ülésen a 

közbeszerzési bíráló bizottsági tagoknak megválasztott képviselő-testületi tagokat hívja 

vissza. Javasolja továbbá, hogy a bizottságba új bizottsági tagként Csiszár Csabát, a 

Polgármesteri Hivatal adóügyi vezető tanácsosát válassza meg a testület. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

170/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Szennyvízberuházás Közbeszerzési  

Bíráló Bizottsági tagjainak visszahívása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a szennyvízberuházás Közbeszerzési 

Bíráló Bizottságába megválasztott, és a közbeszerzési 
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eljárás eddigi szakaszában bírálattal kapcsolatos érdemi 

munkavégzésük nem lévén 

- Kispál István polgármester 

- Botka Sándor alpolgármester és 

- Urlauberné Horváth Éva képviselő  

tagokat azonnali hatállyal visszahívja. 

 

A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg hatályon kívül 

helyezi a 137/2012.(XI.14.) ÖK számú, a 

139/2012.(XI.14.) ÖK számú és a 141/2012.(XI.14.) ÖK 

számú határozatát. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

171/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Csiszár Csaba szennyvízberuházás Közbeszerzési  

Bíráló Bizottsági tagnak történő megválasztásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

szennyvízberuházás kivitelezéséhez a Közbeszerzési 

Bíráló Bizottság tagjának Csiszár Csabát választja meg. 

 

______________________________ 

 

 

6. Előterjesztés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodásának módosítására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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172/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  

társulási megállapodásának módosítása 

 

 

1.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2004. június 1. napjával létrehozott, többszörösen 

módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosítását az 1. sz. melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 20. 

Felelős: polgármester 

 

 

______________________________ 

 

 

 

7. Előterjesztés a fogorvosi rendelő bérleti szerződéséről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a múlt ülésen tájékoztatta a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

Tompa Város Önkormányzata a kisszállási fogorvosi rendelőt kívánja bérbe venni a tompai 

fogászati alapellátás biztosítása érdekében.  

Az önkormányzat az előzetes felmérések és díjkalkulációk alapján kiszámította, hogy a téli 

fűtési idény esetén az előterjesztésben szereplő bérleti szerződés alapján a tényleges fogászati 

rendelés idejére 3.900 Ft/óra bérleti díjért kerüljön a kisszállási rendelő bérbe adásra. Ez azt 

jelenti, hogy a tompai fogászati alapellátáshoz biztosított rendelő heti szinten 40.000 Ft 

bevételt jelente a kisszállási önkormányzat számára. Javasolja, hogy a testület a bérleti 

szerződést hagyja jóvá, és amennyiben azt tompa város is elfogadja, akkor a bérleti szerződés 

kerüljön megkötésre.  

 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a tompai fogászati alapellátás biztosításához 3.900 Ft/óra bérleti díjért adja 

bérbe a kisszállási fogászati rendelőt. 

  

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

173/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Fogorvosi rendelő bérleti szerződéséről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület 

megtárgyalt és az előterjesztésben foglaltak bérleti 

szerződés alapján bérbe adja a kisszállási fogászati 

rendelőt Topma Város Önkormányzat (6422 Tompa, 

Szabadság tér 3.) részére 3.900 Ft/óra bérleti díjért. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

bérleti szerződést kösse meg. 

 

______________________________ 

 

 

8. Németh János (Kisszállás, Zöldfa u. 57.) önkormányzati tulajdonú 0422 

hrsz-ú ingatlan bérleti kérelme  
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Kiegészítésül elmondja, hogy Németh János jelenleg mezőgazdasági 

hasznosításra bérli az önkormányzati tulajdonú 0422 hrsz-ú ingatlant. A földbérleti kérelmek 

elbírálása átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság hatáskörébe tartozik. A kérelmet mégis azért terjesztette a Képviselő-testület elé, 

hogy a nevezett ingatlan ne bérbeadás, hanem adásvétel címén kerüljön kérelmező birtokába. 

Indokként elmondja, hogy kérelmező évek óta tartósan használója, bérlője az ingatlannak, 

mely saját ingatlanai közvetlen szomszédságában található. Az ingatlan jelenleg csatorna 

művelési ágú, területe 3700 m
2.
 Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy jelölje ki Németh 

János Kisszállás, Zöldfa u. 57. szám alatti lakost az ingatlan vevőéül, és amennyiben bejelenti 

vételi szándékát, az önkormányzat – a terület átminősítését követően – értékesítse számára.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 
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H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta és a Polgármester Úr javaslata alapján javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a 0422 hrsz-ú ingatlan vevőéül Németh János Kisszállás, Zöldfa u. 57. szám 

alatti lakos kerüljön kijelölésre. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

174/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Németh János (Kisszállás, Zöldfa u. 57.)  

0422 hrsz-ú ingatlan vevőjeként történő kijelölésről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az önkormányzati tulajdonú 0422 hrsz-ú 

3700 m
2
 nagyságú csatorna művelési ágú ingatlan 

vevőjeként Németh János Kisszállás, Zöldfa u. 57. szám 

alatti lakost jelöli ki.  

 

 

______________________________ 

 

 

9. 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, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

175/2012.(XII.13.) ÖK      H A T Á R O Z A T  
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Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak 

szerint elfogadja a 134/2012.(XI.14.) ÖK, a 

146/2012.(XI.29.) ÖK és a 164/2012.(XII.11.) ÖK 

számú lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást.  

 

 

___________________________ 
 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 óra 30 perckor 

berekesztette. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 

 


