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Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31. 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 

Csiszár Csaba Közbeszerzési Bíráló Bizottság Elnöke. 

 

 

 

 

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

 

 

1.) Javaslat a Képviselő-testület 2013. év I. félévi munkatervére   

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

2.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása    

  

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző   

 

 

3.) „Kisszállás község – KEOP 1.2.0/B/10-2010-0044 projekt keretében megvalósuló – 

szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító-telepének kivitelezésével 

kapcsolatos FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és építési munkák elvégzésére” 

fővállalkozási szerződés jóváhagyása  

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

4.) Előterjesztés a KEOP-2012-4.10.0/A számú kiírás alapján „Napelemek Kisszálláson” 

megvalósítására közbeszerzési eljárás lezárása, pályázat benyújtása 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

5.) Kiss István (Kisszállás, III. körzet 20.) önkormányzati tulajdonú lakás bérletére/ 

megvásárlására irányuló kérelme 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

6.) Rozsnyai Attila (Kisszállás, Sallai u. 2.) önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, 

Felszabadulás u. 9.) ingatlanrész bérleti díjának felülvizsgálati kérelme 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

7.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 

 

 

____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Javaslat a Képviselő-testület 2013. év I. félévi munkatervére   
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, az előterjesztésben szereplő munkaterv a soros 

ülések idő és napirendi pontjait tartalmazza, mely természetesen bővüli fog az időközben 

aktuálissá vált napirendekkel és rendkívüli ülésekkel.  

    

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

9/2013.(I.31.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás község Önkormányzat 

2013. év I. félévi munkatervéről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja a 2013. év 

I. félévi munkatervét: 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2013. év I. félévi 
 

M U N K A T E R V E 

Bevezető: 
 

Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.30.) számú rendeletének 11. §. (1) bekezdése alapján 2013. 

I. félévre az alábbi munkatervet készíti. 

 

A Képviselő-testület munkaprogramjának összeállításakor az alábbiakat vette figyelembe: 
 

1.  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  törvényben és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvényben, 
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2.  Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

 Szabályzatában, 

3. A Képviselő-testület 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programjában 

 meghatározottakat, 

4.  Az önkormányzatok költségvetésének és költségvetési beszámolójának elfogadási 

 rendjéről szóló jogszabályokban meghatározott önkormányzati feladatokat. 

 

Képviselő-testület  ülései: 

1. ) A Polgármester a Képviselő-testület soros ülésein: 

 beszámol a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

 tájékoztatót ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

2.) A Képviselők az SZMSZ 37. §. (1) bekezdése szerint kérdéseket tehetnek fel, 

interpellálhatnak.  
 

 

2013. január 31. (csütörtök) 15 óra              Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 

1.) Javaslat a Képviselő-testület 2013. év I. félévi munkatervére   

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása    

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző   

 

3.) „Kisszállás község – KEOP 1.2.0/B/10-2010-0044 projekt keretében megvalósuló – 

szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító-telepének kivitelezésével 

kapcsolatos FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és építési munkák elvégzésére” 

fővállalkozási szerződés jóváhagyása  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Előterjesztés a KEOP-2012-4.10.0/A számú kiírás alapján „Napelemek Kisszálláson” 

megvalósítására közbeszerzési eljárás lezárása, pályázat benyújtása 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

5.) Kiss István (Kisszállás, III. körzet 20.) önkormányzati tulajdonú lakás bérletére/ 

megvásárlására irányuló kérelme 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

6.) Rozsnyai Attila (Kisszállás, Sallai u. 2.) önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, 

Felszabadulás u. 9.) ingatlanrész bérleti díjának felülvizsgálati kérelme 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- Humánpolitikai Bizottság    a 2. napirendi pontot 

 

- a Pénzügyi Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság    a 3. - 6.  napirendi pontokat 

 

tárgyalja meg. 
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2013. február 14. (csütörtök) 15 óra     Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 
 

 

1.) Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolójának és 2013. évi munkatervének 

jóváhagyása 

Előadó: Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető 

 

2.) A Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetését megalapozó önkormányzati 

rendeletek, határozatok megalkotása, elfogadása 

Előadó: Kispál István polgármester 

                          Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

3.) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények alapító okiratainak 

felülvizsgálata 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző     

 

4.) Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervének elfogadása, az erről szóló 

rendelet megalkotása  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- Humánpolitikai Bizottság    a 1. és 4. napirendi pontokat 

 

- a Pénzügyi Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság    a 2. és 4. napirendi pontokat 

 

- az Ügyrendi Bizottság    a 4. napirendi pontot 

 

tárgyalja meg. 

 

 

2013. február 28. (csütörtök) 15 óra      Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 
 

 

1.) Kisszállás község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- a Pénzügyi Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság    az 1. napirendi pontot 

 

- az Ügyrendi Bizottság     a 3. napirendi pontot 

 

tárgyalja meg. 
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2013. március 28. (csütörtök) 16 óra     Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 
 

1.) Beszámoló a Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének végrehajtásáról  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása 

 Előadó: Kiss Tibor ügyvezető 

 

3.) Szociális és gyermekintézmények intézményi térítési díjainak felülvizsgálata 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- a Pénzügyi Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság    az 1. - 3. napirendi pontokat 

 

- Humánpolitikai Bizottság    az 1. és 3. napirendi pontokat 

 

- az Ügyrendi Bizottság    az 1. napirendet 

 

tárgyalja meg. 

 

 

2013. április 25. (csütörtök) 16 óra  Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 
 

1.) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi tevékenységéről 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság megválasztása óta végzett tevékenységéről 

 Előadó: Urlauberné Horváth Éva bizottsági elnök 

 

3.) Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

megválasztása óta végzett tevékenységéről  

 Előadó: Benedek János bizottsági elnök 

 

4.) Beszámoló az Ügyrendi Bizottság megválasztása óta végzett tevékenységéről 

 Előadó: Benedek János bizottsági elnök 

 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- a Pénzügyi Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság    a 2. napirendi pontot 

 

- Humánpolitikai Bizottság    a 3. napirendi pontot 

 

- az Ügyrendi Bizottság    a 4. napirendi pontot 

 

tárgyalja meg. 
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2013. május 30. (csütörtök) 16 óra     Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 
 

1.) Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 Előadó: Szociális Szolgáltató Központ 

                 Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

2.) Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

3.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról  

 Előadó: Kispál István polgármester 

               tanyagondnokok     

 

4.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális 

intézményi feladatokról 

Előadó: SZSZK vezető 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- Humánpolitikai Bizottság   az 1. - 4. napirendi pontokat 

   

tárgyalja meg. 

 

 

2013. június 27.  (csütörtök) 16  óra     Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 
 

1.) Beszámoló az óvoda 2012/2013. tanévben végzett munkájáról  

 Előadó: Varga Nándorné intézményvezető 

 

2.) Beszámoló a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 2012/2013. tanévben végzett 

munkájáról 

 Előadó: Papdi Józsefné intézményvezető      

 

3.) Beszámoló a Községi Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programjának 

időarányos teljesítéséről 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Bizottsági feladatok 

  

- Humánpolitikai Bizottság    az 1 és 2.  napirendi pontokat 

 

- a Pénzügyi Településfejlesztési és  

  Településüzemeltetési Bizottság    a 3. napirendi pontot 

 

tárgyalja meg. 

 

 

_____________________________ 
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2. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása    
  

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző   

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a helyi szociális rendelet új 

formában történő szabályozását többek között az tette indokolttá, hogy a jelenleg hatályban 

lévő szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzat rendelet 2003. évi 

megalkotása óta 17 alkalommal került módosításra. Továbbá figyelembe véve azt a tényt, 

hogy a járási hivatalok 2013. január 1. napjával történő felállásával számos hatáskört elvontak 

az önkormányzatoktól, ezért a helyi rendeletben csak az önkormányzat hatáskörében maradt 

szociális rászorultságtól függő ellátások szabályozásáról rendelkezhet a testület. 

Javasolja, hogy a testület a jelenleg hatályos rendeletét helyezze hatályon kívül és az 

előterjesztésben foglaltak szerint alkossa meg új rendeletét a szociális rászorultságról függő 

pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 

 

 

 

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 a napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben 

foglaltak szerint alkossa meg új rendeletét a szociális rászorultságról függő pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról. 

 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbiakat rendeli el: 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 
 

 

1/2013.(II.01) 

önkormányzati rendelete 

 
 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 

25. §. (3) bekezdésében, 26. §. –ában, 32. §. (1) és (3) bekezdésében, 37. §. (1) bekezdés d) 

pontjában, 37/A §. (3) bekezdésében, 38, §-ának (9) bekezdésében, 45. §. (1) és (3) 

bekezdésében, a 46. §. (1) bekezdésében, a 47. §. (2) és (5) bekezdésében, a 48. §. (4) 

bekezdésében, 50. §. (3) bekezdésében, 55/C §. (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §. (2) bekezdésében és 143. §. 

(4) bekezdés d) pontjában 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 szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról a 

következőket rendeli el. 

 

I. 

 

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK  

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

1.§. 

 

A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak 

megfelelő szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében Kisszállás 

község egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátási formáit, a szociális ellátásokra 

való jogosultság feltételeit, a pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, ellenőrzésének rendjét és ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok 

szabályait. 

 

2.§. 

 

A rendelet hatályára vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-a az irányadó. 

 

 

3. §. 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete által az e rendeltben meghatározott 

feltételek szerint megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formái: 

a) aktív korúak ellátása 

b) lakásfenntartási támogatás  

c) átmeneti segély 

d) méltányossági közgyógyellátás 

e) temetési segély 

f) köztemetés. 

4.§. 

 

(1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatáskörök gyakorlása 

tekintetében Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2011.(III.30.) 
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számú rendeletével elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú 

mellékletében foglaltak az irányadók. 

(2) Hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül az Szt. 7.§-a alapján kell eljárni. 

 

 

5.§. 

 

(1) A szociális ellátásra irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványok 

felhasználásával a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. 

 

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelem benyújtására, illetve a 

jogosultság elbírálására a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1-4. §-a az irányadó. 

 

(3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások esetében, ha a szükséges 

okmányok, igazolások nem állnak rendelkezésre, mert azok beszerzése nehézségbe 

ütközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe, illetve, ha a késedelem az életet, 

egészséget, testi épséget veszélyezteti, bizonyítási eljárás nélkül elfogadható a 

kérelmező írásban tett nyilatkozata. 

 

(4) Nincs szükség igazolásra, amennyiben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. §. (2)-(3) bekezdésében foglaltak 

fennállnak.  

 

6.§. 

 

A szociális ellátás iránti kérelemről a hatáskör gyakorlója határozattal dönt. A 

határozatban rendelkezni kell a kifizetés, illetve folyósítás módjáról. 

 

 

7.§. 

 

(1) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást 

megállapító szervet. 

 

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére a Szt. 17. §-ában foglaltakat kell 

alkalmazni. 

 

8.§. 

 

(1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott 

életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé 

teszi, akkor az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.  

 

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha életkörülményeit a Polgármesteri 

Hivatal más ügyben már 3 hónapon belül vizsgálta és nem feltételezhető azokban 

lényeges változás. 

 

(3) Amennyiben az elkészített környezettanulmány a kérelemben foglaltakkal ellentétes 

tényeket bizonyít, az eljáró hatóság felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, 
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illetve a saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 

dokumentumok igazolására.  

 

(4) A helyszínen történő környezettanulmány elkészítésének megtagadása esetén az 

együttműködés hiánya miatt a kérelmet el kell utasítani és az eljárást meg kell 

szüntetni. 

 

9. §. 

 

Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások adatkezelésére a Szt. 18-24. §-ait kell 

alkalmazni. 

 

II. 

 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 

10. § 

 

(1) Kisszállás Község Önkormányzata által nyújtott szociális rászorultságtól függő 

támogatások az alábbiak: 

a) aktív korúak ellátása 

b) lakásfenntartási támogatás 

c) átmeneti segély 

d) temetési segély 

e) köztemetés 

f) méltányossági közgyógyellátás. 

 

(2) Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a 

felhasználható pénzügyi keretét az éves költségvetésről szóló önkormányzati 

rendeletben kell meghatározni. 

 

11. §. 

 

Aktív korúak ellátása 

 

(1) Aktív korúak ellátására az Szt. 33. §. (1) bekezdésében foglaltak szerinti személy 

jogosult. 

 

(2) Az aktív korúak ellátására jogosult személy munkaerő piacra történő visszatérés 

megváltozott helyzethez való igazolás céljából történő együttműködés körében  

a) Kisszállás község Önkormányzatával,  

b) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekvédelmi 

Ágazat Családsegítő Szolgálatának Kisszállási Kirendeltségével 

(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat címe: Kisszállás, Felszabadulás u. 35.) 

is 

köteles együttműködni. 
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12. §. 

 

Együttműködési eljárás szabályai, a rendszeres szociális segélyben  

részesülő kötelezettségei 

   

(1) A rendszeres szociális segélyezett: 

a) Az együttműködésre kijelölt szervvel a rendszeres szociális segély 

megállapításáról rendelkező határozat jogerőre emelkedését követő naptól 

számított 15 napon belül köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálatot 

nyilvántartásba vétel céljából, 

b) A távollét, illetve meg nem jelenés okát, hitelt érdemlően igazolni, 

c) A nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül az egyéni élethelyzethez 

igazodó beilleszkedési programról köteles megállapodást kötni, 

d) A segély folyósításának időtartama alatt háromhavonta egy alkalommal az 

előírt napon és időpontban köteles a Családsegítő Szolgálatnál megjelenni, 

e) A beilleszkedést segítő programokon megjelenni. 

 

(2) A Családsegítő Szolgálat: 

a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek nyilvántartásba vételéről, 

illetve a nyilvántartásba vétel céljából meg nem jelenő személyek 

együttműködése elmulasztásáról, a mulasztás oka kivizsgálásának 

eredményéről visszajelez az ellátást folyósító jegyző számára, 

b) minden hónap 25. napjáig megküldi a változásokról szóló jelentést. 

 

(3) Beilleszkedést segítő programok típusai: 

a) munkavégzésre történő felkészítés, szinten tartás 

b) tanácsadás (egyéni, csoportos, tréning) 

c) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok szervezése 

d) alkalmi munkavállalást segítő tevékenység. 

 

(4) Együttműködés megszegésének esetei 

       Ha az ellátásban részesülő: 

a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését 

követő 15 napon belül nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál, 

b) a nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül nem köt megállapodást a 

beilleszkedést segítő programról, 

c) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem teljesíti, 

d) három havonta egy alkalommal az előírt napon és időpontban a Családsegítő 

Szolgálatnál nem jelenik meg. 

e) ha az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálatakor vagy 

felülvizsgálata során együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

(5) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális 

segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló 

együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, 

az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Szt. 37/B. §. (2) bekezdés alapján meg 

kell szüntetni. 
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Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 
 

 13. §. 

 

(1) A lakókörnyezetének rendezettségére az Szt. 33. §. (7) bekezdése az irányadó. 

   

(2) Az ellátást megállapító önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését 

helyszíni környezettanulmány keretében ellenőrzi. Amennyiben az ellátásra jogosult a 

felszólítás ellenére nem tesz eleget az (1) bekezdésében foglaltak előírásának, úgy az 

aktív korúak ellátását meg kell szüntetni. 

 

 

Lakásfenntartási támogatás  

 

14. §. 

 

A lakásfenntartási támogatásra való jogosultág feltételeinek megállapításainál az Szt. 38-

39. §-ai az irányadók.  

 

Átmeneti segély 

 

15. §. 

 

 

(1) Az átmeneti segély megállapítására az Szt. 45. §. előírásait kell alkalmazni. 

 

(2) Az átmeneti segély egyszeri összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét. 

 

 

Szociális célú tűzifa juttatás 

 

16. §. 

 

(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) Tűzifajuttatás 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, 

b) időskorúak járadékára, 

c) lakásfenntartási támogatásra jogosult, 

d) aki esetében a kihűlés és fagyhalál veszélye fenn áll. 
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(5) 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. 

 

(6) 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. 

 

Temetési segély 

 

17. §. 

 

(1) Temetési segély állapítható meg annak a Kisszállás községben állandó lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező eltemettetőnek, aki a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 

tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, 

illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

(2) Temetési segély állapítható meg: 

a) annak az eltemettetőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

b) annak az egyedül élő eltemettetőnek, akinek a havi jövedelme nem éri el az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

 

(3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés (120.000 Ft) 15 %-

a, azaz 18.000 Ft. 

 

(4)  A temetési segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani, melyhez 

az 5. §. (2) bekezdésében foglaltakon túl mellékelni kell a segélyt kérő vagy a vele 

közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított temetési számlák eredeti 

példányát, illetve be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. 

 

 

III. 

 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 

18. §. 

 

(1) A hatáskör gyakorlója döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben, vagy 

részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. 

 

(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelősegély, a 

közüzemi díjak illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. 

 

(3) Az önkormányzat az alábbi természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: 

a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatók  

- lakásfenntartási támogatás, 

- átmeneti segély 

- temetési segély 
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b) jellegükből fakadóan természetbeni ellátások 

- méltányossági közgyógyellátás 

- élelmiszer, a tankönyv, a tüzelősegély, a közüzemi díjak illetve a 

gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. 

 

 

Átmeneti segély 

 

19. §. 

 

Az átmeneti segély pénzbeli biztosítása helyett a hatáskör gyakorlója elrendelheti a 

jogosult részére megállapított segély mértékéig tüzelőanyag, ruhanemű, cipő, alapvető 

élelmiszerek megvásárlását, rendkívüli esetekben gyógyszerbeszerzését, illetve a 

közüzemi díjak kifizetését. 

 

Temetési segély 

 

20. § 

 

A jogosult részére a pénzbeli kiutalás helyett a hatáskör gyakorlója elrendelheti a 

temetéshez szükséges kellékek, szolgáltatások megvásárlását, önkormányzat által történő 

kifizetését is.  

 

Köztemetés 

 

21. §. 

 

Az önkormányzat a Szt. 48. §-ában foglaltak szerint gondoskodik a köztemetés 

biztosításáról. 

 

Méltányossági közgyógyellátás 

 

22. §. 

 

(1) Az önkormányzat az Szt. 50. §. (3) bekezdése alapján biztosítja a településen a 

méltányossági közgyógyellátást. A kérelem elbírálásához és a jogosultság 

megállapításához az Szt. 50/A – 53. §-ai az irányadók. 

 

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:  

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri el, egyedül élő esetében a 

250 %-át 

b) A havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 25%-át meghaladja. 
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IV. 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

23. §. 

 

(1) A Képviselő- testület helyi szociálpolitikai kerek-asztalt hoz létre, melynek tagjai: 

a) polgármester, 

b) jegyző, 

c) Humánpolitikai Bizottság elnöke,  

d) Nyugdíjas Egyesület delegáltja, 

e) Mozgáskorlátozottak Egyesületének delegáltja, 

f) Szociális Alapítvány delegáltja, 

g) Időskorúak otthona vezetője, 

h) Katolikus egyházközség vezetője. 

 

(2) A szociálpolitikai kerek-asztal: 

a) véleményezi a szociális szolgáltatástervezési koncepciót, 

b) figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott 

feladatok megvalósulását. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

32. §. 

 

E rendelet alkalmazása során figyelembe kell venni a Szt. 4. §-ában foglalt 

rendelkezéseket is. 

 

V.  

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

33. §. 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 

1. napjától kell alkalmazni. 

 

(2) E rendelet 16. §-a 2013. február 11-én hatályát veszti. 

 

(3) Ez a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 12/2003.(VIII.15.) valamint az azt módosító 

17/2003.(XI.1.), 1/2004.(I.29.), 8/2004.(V.01.), 16/2004.(VII.1.), 3/2005.(I.28.), 

10/2005.(VIII.25),  12/2006.(VI.28.), 3/2007.(III.01.), 6/2008.(IV.10.), 

3/2009.(III.26.), 10/2009.(VII.23.), 14/2009.(X.29.), 21/2009.(XII.17.), 

15/2010(XI.24.), 2/2011.(I.27.), 9/2012.(III.29.) és a 24/2012.(XII.14.) számú 

önkormányzati rendelet. 

 

 

_____________________________ 
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3. „Kisszállás község – KEOP 1.2.0/B/10-2010-0044 projekt keretében 

megvalósuló – szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító-

telepének kivitelezésével kapcsolatos FIDIC sárga könyv szerinti tervezési 

és építési munkák elvégzésére” fővállalkozási szerződés jóváhagyása  
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a testület a január 24-i ülésén 

választotta ki a szennyvízberuházás nyertes kivitelezőjét az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási 

és Befektetési Zrt (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) és a Közmű-Alagút Magas – és 

Mélyépítő Zrt (1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.) közös ajánlattevőket. 

A szerződéskötésre leghamarabb 2013. február 4. napján kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a 

munkálatok mielőbb megkezdődhessenek és a beruházás a pályázati határidőben megjelöltek 

szerint teljesülhessen, ezért javasolja, hogy a testület az előterjesztésben szereplő – 

közbeszerzési pályázati kiírásban foglaltak szerinti – Kisszállás szennyvíztisztítása és 

csatornázása, szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése szerződéses megállapodás-t 

fogadja el és aláírására hatalmazza fel a polgármestert. 

 

 

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 a napirendet és 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglalt szennyvízberuházás 

kivitelezésére irányuló szerződéses megállapodást fogadja el, és hatalmazza fel a 

polgármestert annak aláírásával. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

10/2013.(I.31.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása,  

szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése  

szerződéses megállapodás jóváhagyásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja a Kisszállás szennyvíztisztítása és 
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csatornázása, szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése 

szerződéses megállapodás-t az Aquaprofit Műszaki, 

Tanácsadási és Befektetési Zrt és Közmű-Alagút Magas – 

és Mélyépítő Zrt konzorciummal. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

szerződéses megállapodást 2013. február 4. napját 

követően írja alá. 

 

_____________________________ 

    

 

4. Előterjesztés a KEOP-2012-4.10.0/A számú kiírás alapján „Napelemek 

Kisszálláson” megvalósítására közbeszerzési eljárás lezárása, pályázat 

benyújtása 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság megtárgyalta és az írásos 

előterjesztésben foglaltak alapján a javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településen 

megvalósuló Napelemek Kisszálláson tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyertes 

kivitelező kiválasztására – az eljárás mindkét rész tekintetében – az Optimum Solar Kft. 

(6512 Szeremle, Határ utca 5.)-t javasolja. A Bizottság javasolja továbbá, hogy az ajánlatkérő 

egyik rész vonatkozásában sem jelölje meg nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 

adó ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy a második legkedvezőbb ajánlat már csak többlet önerő 

felvállalásával lehetne finanszírozható. 

Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy a pályázatban az iskolaépület napelemes 

beruházása is szerepel, melynek kapcsán az önkormányzat már megkereste az intézmény 

jelenlegi fenntartóját, a KIK-et és tájékoztatta az önkormányzati pályázati szándékról. A KIK 

nem zárkózott el a pályázatban való részvételtől és nyilatkozott, hogy nyertes pályázat esetén 

az iskola épületének és a sportcsarnok napelemes beruházása során a felmerülő költségeket 

felvállalja.  

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

- a közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelezőnek – az eljárás mindkét rész tekintetében – 

az Optimum Solar Kft. (6512 Szeremle, Határ utca 5.)-t válassza ki, 

- az előterjesztésben foglaltak szerint kerüljön elfogadásra a pályázat benyújtásáról és 

megvalósításáról, valamint a szükséges saját forrás vállalásáról szóló határozati javaslat, 

- az iskolaépület és sportcsarnok intézményi beruházásának saját erő fedezete külön 

megállapodás alapján a KIK által kerüljön finanszírozásra. 

 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  
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Ceglédi Zoltánné dr: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hasonlóan a 

szennyvízberuházáshoz jelen napirendi pont kapcsán is a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint „(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró 

döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a 

döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. 

Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.”  

Fentiekre tekintettel javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a döntéshozatal során név szerinti 

szavazással hozza meg határozatait. Elmondja, hogy az önkormányzat 10/2011.(III.30.) 

számú a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendeletének 28. §. (2) bekezdése szerint a név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor 

alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, 

tartózkodom) a névsorban rögzíti, majd a szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát 

aláírásával hitelesíti. 

 

 

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 megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben 

foglaltak szerint a közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelezőnek – az eljárás mindkét rész 

tekintetében – az Optimum Solar Kft. (6512 Szeremle, Határ utca 5.)-t válassza ki, és az 

előterjesztésben foglaltak szerint kerüljön elfogadásra a pályázat benyújtásáról és 

megvalósításáról, valamint a szükséges saját forrás vállalásáról szóló határozati javaslat. 

Javasolja továbbá, hogy az iskola épület és sportcsarnok intézményi beruházásának saját erő 

forrás fedezete külön megállapodás alapján a KIK által kerüljön finanszírozásra. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

11/2013.(I.31.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Név szerinti szavazás elrendeléséről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2011.(III.30.) számú önkormányzati rendelet 28. §. (2) 

bekezdése alapján a „Napelemek Kisszálláson” 

közbeszerzési eljárás keretében a döntéshozatal során név 

szerinti szavazást rendel el. 
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Kispál István: Az írásos előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, a név szerinti szavazás 

következik: 

 

Baumgartner József  igen 

Benedek János  igen 

Botka Sándor   igen 

Bunduláné Balázs Mária  igen 

Kispál István   igen 

Dr. Muskó Zsolt  igen 

Urlauberné Horváth Éva igen 

 

A Képviselő-testület a név szerinti 

szavazással egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

12/2013.(I.31.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Optimum Solar Kft. (6512 Szeremle, Határ utca 5.)  

nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, 

figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

tv. rendelkezéseire, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a 

Napelemek Kisszálláson tárgyában indult közbeszerzési 

eljárás értékelése során megállapítja, hogy: 

1. A P-Solaris Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 4-6.) 

ajánlata érvényes, 

2. Az Optimum Solar Kft. (6512 Szeremle, Határ utca 

5.) ajánlata érvényes, 

3. A Calor-System Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-

11.) ajánlata érvényes, 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra 

vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre az 

Optimum Solar Kft. (6512 Szeremle, Határ utca 5.) 

tette, 

5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra 

vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre az Optimum 

Solar Kft. (6512 Szeremle, Határ utca 5.) tette, 

6. Az eljárás mindkét rész tekintetében eredményes 

volt, 
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7. Az eljárás nyertese az 1. rész tekintetében az 

Optimum Solar Kft. (6512 Szeremle, Határ utca 5.), 

8. Az eljárás nyertese a 2. rész tekintetében az 

Optimum Solar Kft. (6512 Szeremle, Határ utca 5.), 

9. Az ajánlatkérő egyik rész vonatkozásában sem jelöli 

meg nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 

tevő ajánlattevőt, 

10. Felhatalmazza a polgármestert a feltételes 

vállalkozási szerződések aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kispál István polgármester 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

13/2013.(I.31.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

„Napelemek Kisszálláson” KEOP-2012-4.10.0/A  

számú pályázat benyújtásáról  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1. A KEOP-2012-4.10.0/A számú pályázati felhívásra 

„Napelemek Kisszálláson” címmel pályázatot nyújt 

be, a szükséges saját forrást az alábbiak szerint 

biztosítja, a pályázott célt a pályázat nyertessége 

esetén megvalósítja. 

 

Megvalósítási helyszínek: 

 

 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 0. (Hrsz: 448) 

 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10.(Hrsz: 736/1) 

 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. (Hrsz: 713) 

 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 34. (Hrsz: 529) 

 6421 Kisszállás, Baba u. 10. (Hrsz: 425) 

 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Önerő - Saját forrás 7 489 865 Ft 

Önerő - Hitel 0 Ft 
KEOP támogatásból igényelt 

összeg 
37 623 074 Ft 

Összesen 45 112 939 Ft 
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Ebből elszámolható költség 44 262 440 Ft 

Ebből nem elszámolható költség 850 499 Ft 

 

 

2.  Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP 

forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati saját forrás összegét az Önkormányzat 

2013. évi költségvetésében elkülöníti. 

 

3. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  azonnal, illetve a 2013. évi költségvetés  

   előkészítése 

Felelős:  polgármester 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

14/2013.(I.31.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Sallai István Általános Iskola és Sportcsarnok  

napelemes pályázati beruházásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

KEOP-2012-4.10.0/A számú pályázati felhívásra 

„Napelemek Kisszálláson” címmel pályázatot nyújt be, 

melynek során a 

- Sallai István Általános Iskola 6421 Kisszállás, 

Felszabadulás u. 0. (Hrsz: 448) és  

- Sportcsarnok 6421 Kisszállás, Baba u. 10. (Hrsz: 

425) 

megvalósítási helyszíneken a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)-tal 

kíván megállapodást kötni a  nevezett két intézmény 

beruházásának saját erő fedezetének finanszírozására. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

pályázat benyújtásához szükséges önerő megteremtése 

érdekében kérje meg a KIK hozzájáruló nyilatkozatát. 

 

 

_____________________________ 
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5. Kiss István (Kisszállás, III. körzet 20.) önkormányzati tulajdonú lakás 

bérletére/ megvásárlására irányuló kérelme 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Kiss István már több alkalommal is 

bérbe kívánta venni az önkormányzati tulajdonú Kisszállás, Petőfi S. u. 20. lakást. Tekintettel 

arra, hogy a Petőfi u. 20. szám alatti ingatlanon 3 lakás áll, amelyből 2 már magánszemély 

tulajdonában van, ezért meggondolandó, hogy az önkormányzat bérbe adja-e az ingatlan, 

vagy inkább értékesíti. 

Javasolja, hogy az önkormányzat gondolja át az ingatlan értékesítését és kérjen fel egy 

ingatlan értékbecslőt, majd hirdesse meg értékesítésre, és aki a legtöbbet ajánlja érte, azé 

legyen az ingatlan. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Ceglédi Zoltánné dr: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy helyszíni szemlét tartva mérje 

fel az épületet, hiszen a Képviselők nem ismerik az ingatlan jelenlegi állapotát, majd annak 

ismeretében reális döntést tudnak hozni, hogy az ingatlan értékesítésre, vagy további 

bérbeadásra kerüljön. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Címzetes Főjegyző javaslatát. 

 

 

Kispál István szünetet rendelt el, melynek keretében felkeresték az önkormányzati tulajdonú 

Kisszállás, Petőfi S. u. 20. lakást. 

 

 

Kispál István: A helyszíni szemlét követően javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kiss 

István Kisszállás, III. körzet 20. szám alatti lakos részére 2013. március 1. napjától 2013. 

december 31. napjáig adja bérbe az önkormányzati tulajdonú Kisszállás, Petőfi S. u. 20. 

lakást. 

 

 

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester Úr 

javaslatával megegyezően kerüljön bérbe adásra az önkormányzati tulajdonú Kisszállás, 

Petőfi S. u. 20. lakás. 
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----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

15/2013.(I.31.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kiss István részére a Petőfi S. u. 20. szám  

alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról 

 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonát képező 

Kisszállás, Petőfi S. u. 20. szám alatti önkormányzati 

bérlakást Kiss István (Kisszállás, III. körzet 20.) részére 

2013. március 1-től 2013. december 31-ig bérbe adja. 

 

A bérleti díjat 11.700 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

lakásbérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

 

_____________________________ 

    

 

 

6. Rozsnyai Attila (Kisszállás, Sallai u. 2.) önkormányzati tulajdonú 

(Kisszállás, Felszabadulás u. 9.) ingatlanrész bérleti díjának felülvizsgálati 

kérelme 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, a kérelmező bérleti díj csökkentés iránt 

benyújtott kérelmét felülvizsgálva javasolja, hogy Rozsnyai Attila által bérlet önkormányzati 

tulajdonú ingatlanrész bérleti díja 2013. február 1-től 2013. december 31-ig-ig 25.000 Ft/hó 

összegre kerüljön módosításra. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  
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Botka Sándor: Egyetért a Polgármester Úr javaslatával és javasolja a bérleti díj csökkentést, 

tekintettel arra, hogy vállalkozó a településen 7 személy foglalkoztatását biztosítja. 

 

 

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek Rozsnyai Attila által bérelt 

ingatlanrész bérleti díjának csökkentését havi 25.000 Ft-ra.  

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

16/2013.(I.31.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Rozsnyai Attila által bérelt önkormányzati  

tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u. 9.)  

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletéről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Rozsnyai Attila (Kisszállás, Sallai tanító u. 

2.) bérleti díj felülvizsgálat iránti kérelmét és a kérelmező 

által bérelt önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség (Kisszállás, Felszabadulás u. 9. szám 

alatti 200 m
2
 füves terület + portásfülke) 

187/2012.(XII.13.) ÖK határozatban megállapított bérleti 

díjat az alábbiak szerint módosítja: 

 

„2013. február 1-től 2013. december 31-ig terjedő 

időszakban 25.000 Ft/hó összegben állapítja meg.” 

 

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a bérleti szerződés 

módosításáról gondoskodjanak. 

 

___________________________ 
 

 

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

berekesztette. 

 

Kmf. 

 

 

 

Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

   polgármester     címzetes főjegyző 


