JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 12. du.
16 órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Benedek János, Baumgartner József, Bunduláné Balázs Mária,
Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.

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 napirendeket tárgyalja meg.

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

JAVASLAT

1.) Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester

2.) Halas Tűzvédelmi Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Kispál István polgármester

3.) Szennyvízberuházáshoz ideiglenes mérnök megbízási szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

4.) Kisszállási Sport Club önkormányzati kisbusz használatára irányuló kérelme
Előadó: Kispál István polgármester

5.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt
eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

6.) Képviselői kérdések, interpellációk

______________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésül elmondja, hogy ez év január 1-től megváltozott az intézmények
finanszírozásának módja, valamint a Sallai István Általános Iskola átkerült a KIK
fenntartásába. Kiemeli, hogy a bevételek és kiadások alakulása viszonylag időarányos, de
felhívja a figyelmet a bevételek oldalán az iparűzési adó bevétel alulmaradására, valamint a
lakbér elmaradások behajtására és az üresen álló két lakás hasznosítási lehetőségére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésén megtárgyalta az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját, melyet a
mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
Ceglédi Zoltánné dr: Elmondja, hogy az iparűzési adóbevétel elmaradása főként abból adódik,
hogy a költségvetés elfogadását követően realizálódott az iparűzési adóbevallások alapján az
iparűzési adó alap, így a következő ülésen az iparűzési adó költségvetési előirányzata ennek
megfelelően csökkentésre fog kerülni.
---------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

114/2013.(IX.12.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő – testülete
1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítését
411.474 e Ft költségvetési bevétellel,
392.165 e Ft költségvetési kiadással elfogadja.
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Költségvetési egyenleg: 19.309 e Ft bevételi többlet.
Forrása:



Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyenlege: -7.741 e Ft.
Pénzkészlet változás:
27.050 e Ft.

2. Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítését
40.160 e Ft költségvetési bevétellel,
37.919 e Ft költségvetési kiadással elfogadja.
Költségvetési egyenleg: 2.241 e Ft bevételi többet.
Forrása:



Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyenlege: 2.176 e Ft.
Pénzkészlet változás:
65 e Ft.

3. Napraforgó Óvoda 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítését
17.904 e Ft költségvetési bevétellel,
17.265 e Ft költségvetési kiadással elfogadja.
Költségvetési egyenleg: 639 e Ft bevételi többlet.
Forrása:



Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyenlege:
Pénzkészlet változás:

765 e Ft.
-126 e Ft.

4. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítését
3.108 e Ft költségvetési bevétellel,
2.889 e Ft költségvetési kiadással elfogadja.
Költségvetési egyenleg: 219 e Ft bevételi többlet.
Forrása:



Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyenlege:
Pénzkészlet változás:

135 e Ft.
84 e Ft

__________________________

2. Halas Tűzvédelmi Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésül elmondja, hogy a szerződés módosítására azért van szükség
egyrészt, mivel a Sallai István Általános Iskola esetében a KIK, mint fenntartó, önállóan
kötött tűzvédelmi szerződést, így az iskola, mint önkormányzati intézmény már kikerült a
körből. Másrészt viszont 28/2011.(IX.6.) BM rendelet előírja, hogy minden létesítményről
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tűzvédelmi kockázati elemzést kell készíteni, így a feladat ellátás megnövekedett, de mivel az
iskola intézménye kikerült az önkormányzati szerződéses körből, így változatlan áron vállalja
a továbbiakban is a Halas Tűzvédelmi Kft az önkormányzat és intézményeinek tűz és
munkavédelmi feladat ellátásait.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a Halas
Tűzvédelmi Kft-vel kötött szerződés módosítását.
---------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

115/2013.(IX.12.) ÖK

HATÁROZAT

Halas Tűzvédelmi Kft-vel kötött szerződés módosítása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint módosítja
a hatályban lévő – 48/2012.(IV.26.) ÖK számú
határozattal elfogadott – Halas Tűzvédelmi Kft (6400
Kiskunhalas, Szentháromság tér 9.)-vel kötött tűz- és
munkavédelmi feladatok ellátására kötött vállalkozási
szerződést.
__________________________

3. Szennyvízberuházáshoz
jóváhagyása

ideiglenes

mérnök

megbízási

szerződésének

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésül elmondja, hogy a szennyvízberuházás során az önkormányzat
közbeszerzés útján kiválasztotta a mérnöki tender nyertesét, de mivel a döntést
megfellebbezték, ezért a Közreműködő Hatóság kérte, hogy az önkormányzat a beruházáshoz
kapcsolódó tervezési és építési munkálatok ellenőri feladatainak ellátására egy ideiglenes
mérnököt bízzon meg. A határidők rövidségére tekintettel a mellékletben foglaltak szerint e
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feladat ellátására a Mérnökműhely Kft-vel kötött megbízási szerződést, melyet kér, hogy a
Képviselő-testület hagyja jóvá.
Tájékoztatja tovább a Képviselő-testületet a Közbeszerzési Döntőbizottság döntéséről és a
közbeszerzési eljárás jelenlegi helyzetéről. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a napon tartott ülésén megtárgyalta és jóváhagyásra javasolja a Képviselőtestületnek a szennyvízberuházás ideiglenes mérnöki feladatainak ellátásáról szóló
vállalkozási szerződést.
---------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

116/2013.(IX.12.) ÖK

HATÁROZAT

Mérnökműhely Kft-vel kötött szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
ideiglenes mérnöki feladatok ellátásról szóló megbízási szerződés jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja
„Kisszállás
község
szennyvízcsatorna
hálózatának és szennyvíztisztító-telepének kivitelezésével
kapcsolatos tervezési és építési munkák elvégzése”
ideiglenes mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki
felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló Mérnökműhely
Kft (7625 Pécs, István u. 32.)-vel kötött megbízási
szerződést.
__________________________

4. Kisszállási Sport Club önkormányzati kisbusz használatára irányuló
kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésül elmondja, hogy a Kisszállási Sport Club folytatja a
sportlehetőség biztosítását a településen és a labdarúgó csapatot a 2013/2014-es őszi idényre
benevezte a bajnokságra. Az újonnan összeállt csapat edzője és új elnöke kéri az
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önkormányzat segítségét abban, hogy a csapat vidéki mérkőzéseinek utazását egy
önkormányzati kisbusz térítés nélküli igénybevételével támogassa.
Javasolja, tekintettel arra, hogy bár az önkormányzat költségvetésében ilyen célra nem került
kiadás megtervezésre, de a településen a sportlehetőség biztosíthatósága érdekében az
önkormányzat vállalja fel, hogy a 2013. évben ingyenesen a csapat vidéki mérkőzéseihez
rendelkezésre bocsát egy tanyagondnoki kisbuszt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a napon tartott ülésén megtárgyalta a Kisszállási Sport Club kérelmét, és a
Polgármester Úr javaslatával megegyezően javasolja a Képviselő-testületnek a labdarúgó
csapat részére az önkormányzati kisbusz térítés nélküli igénybevételi lehetőségének
biztosítását.
---------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

117/2013.(IX.12.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállási Sport Club részére önkormányzati
kisbusz térítés nélküli biztosítása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 2013. évben térítésmentesen a
Kisszállási Sport Club részére rendelkezésre bocsátja az
önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszt a labdarúgó
csapat vidéki mérkőzéseinek utaztatásához.
__________________________

5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatalon és
az Önkormányzat Kft-n belül is személyi változások történtek. A hivataltól július 31-ével
közös megegyezéssel elment Rozsnyainé Szakál Éva a Kiskunhalasi Járási Hivatal
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Okmányirodájába, akinek a helyére pályáztatás útján Hurtony Anita került felvételre, aki
eddig az Önkormányzati Kft ügyintézője volt. Anita helyére pedig 4 órás munkaviszonyban
Benedek Jánosné könyvelő került felvételre, aki rehabilitációs járadékban részesül. A kft
karbantartó állományából Papp András augusztusban nyugdíjba vonult, az ő helyére
Szerencsés Tibor került felvételre, aki nemcsak karbantartási feladatokat fog ellátni, hanem a
kft ügyvezetőjének helyettesítését is.
A hivatalban a pénztárosi teendőket ez év végéig Marancsik Ildikó látja el munkaszerződés
keretében.
__________________________

6. Képviselői kérdések, interpellációk
Bunduláné Balázs Mária: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselőtársait, hogy az óvodában szülői
értekezlet volt, és szülők nagyon fel vannak háborodva, és már tűrhetetlen a gyermekorvos
általi csekély rendelési idő. A héten is csak csütörtökön déltől egy óráig, ebédidőben tart
rendelést. Ez az állapot már nem most kezdődött és sokszor járnak úgy a szülők, hogy hiába
keresik a rendelési idő alatt a Doktor Urat, az sosem tart rendelést.
Kispál István: Sajnos a Doktor Úr valóban nem tartja be a rendelési időt, melyet az
önkormányzattal kötött vállalkozási szerződésében felvállalt. E tényre már több alkalommal is
felhívta figyelmét, és bár ígéretet tett arra, hogy helyettes gyermekorvossal biztosítja a
rendelést, erre sosem kerül sor. Azt is elmondta a Doktor Úr, hogy árulja a praxisát, mert neki
Budapestről lejárva ez nem fér bele az idejébe, de egyelőre még nem tudta értékesíteni.
Meglátása szerint és ezt már többször is elmondta, inkább le legyen a településen ilyen orvos,
aki csak papíron rendel, mert akkor a szülő olyan orvoshoz viszi a gyermekét, akire mindig
számíthat. Sorozatosan keresik belterületről is és külterületről busszal felutazó szülők, hogy
délelőtt még úgy volt, hogy van rendelés és a lázas, beteg gyermekkel felutaznak, de még
sincs orvos. Javasolja, hogy a Képviselő-testület mondja fel a gyermekorvossal kötött
vállalkozási szerződést.
Botka Sándor: Egyetért a Polgármester javaslatával, hiszen sajnos nincs mire várni, a lakosság
érdekeit kell szem előtt tartani. Több ízben fel lett szólítva a Doktor Úr a rendelési idő
betartására, ennek ellenére az ígéreteken kívül semmi más nem történt. Meglátása szerint az
önkormányzat azonnali hatállyal mondja fel a szerződést.
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az azonnali hatályú
felmondással nem ért egyet, annál is inkább, mivel a gyermekorvosi körzet Kisszállás és
Balotaszállás településekből tevődik össze, fél körzet nincs. Ahhoz, hogy a Képviselő-testület
a gyermekorvossal kötött vállalkozási szerződést felmondhassa, szükséges, hogy a másik
település, Balotaszállás is egyetértsen ezzel és közösen mondják fel a szerződést. Javasolja,
hogy a Képviselő-testület kezdeményezze a szerződés felmondását, melyről értesítse
Balotaszállás Önkormányzatát, hogy ők is állást tudjanak foglalni az ügyben. Amennyiben
mindként település fel kívánja mondani a gyermekorvossal kötött vállalkozási szerződést,
akkor a szerződésben foglalt 6 hónapos felmondási idő kezdetét veszi.
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---------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

118/2013.(IX.12.) ÖK

HATÁROZAT

Dr. Prohászka-Rád Imre házi gyermekorvossal
kötött vállalkozási szerződés felmondása
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
kezdeményezi
Dr.
Prohászka-Rád
Imre
házi
gyermekorvossal kötött vállalkozási szerződés 2013.
október 1-vel történő – a vállalkozási szerződés 18.)
pontjában foglalt – rendes felmondását.
Tekintettel arra, hogy a házi gyermekorvosi körzet területe
Kisszállás és Balotaszállás közigazgatási területére terjed
ki, fentiekről tájékoztatja Balotaszállás község Képviselőtestületét is.

-----------------Kispál István: Elmondja továbbá, hogy az orvosi ellátáshoz kapcsolódóan egy másik ügyben
is döntést kellene hoznia a testületnek. Az ÁNTSZ szóban már többször is jelezte az
önkormányzat felé, hogy az orvosi rendelők közös vizesblokkját fel kellene újítani. Mindenki
előtt ismeretes, hogy valóban milyen nagy szükség van a falújításra, melyet már nem lehet
tovább elodázni, nehogy az ÁNTSZ megvonja az engedélyt. Az önkormányzat ígéretet tett
arra, hogy a felújítást 2013-ban elvégzi. Ennek érdekében egy helyi vállalkozó már helyszíni
szemlét tartott és felmérte, hogy milyen költségekkel járna a felújítás, de azt írásban még nem
terjesztette be az önkormányzat felé.
Javasolja, tekintettel arra, hogy a felújítást mindenképpen és lehetőség szerint minél előbb el
kell végezni, ezért az önkormányzat kérjen három vállalkozótól árajánlatot a feladat
elvégzésére, melynek ismertében döntést tud hozni, mely vállalkozóval végezteti el a
felújítást. Javasolja, hogy a felújítási munkálatok elvégzésére az önkormányzat határidő
megjelölésével a helyi Gas-Star Bt-től, a kiskunhalasi Frankószer Kft-től és a tompai TÉSZ
Kft-től kérjen.
---------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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119/2013.(IX.12.) ÖK

HATÁROZAT

Árajánlat kérése a Petőfi utcai orvosi rendelők
felújítási munkálatainak elvégzésére
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Petőfi utcai orvosi rendelők vizes
blokkja felújítási munkálatai elvégzésére az alábbi
vállalkozóktól kér árajánlatot:
1. Gas-Star Bt (6421 Kisszállás, Marx u. 14/a.)
2. Frankószer Kft (6400 Kiskunhalas, Pipacs u. 16.)
3. TÉSZ Kft (6422 Tompa, Kiss u. 19.)
Az árajánlatok leadási határidejét: 2013. szeptember 25.
du. 16 órában határozza meg.

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

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

