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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30. du.
16 órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK:
Képviselő-testület részéről: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Benedek János, Baumgartner József,
Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt
Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Rendőrség részéről:

Molnár László kapitányságvezető,
Balotai Sándor és Tóth Gábor körzeti megbízott,

Civil szervezetek részéről:

Bundula Mihályné, Urlauberné Horváth Éva,
Ács-Sánta Béla és Bundula Melinda vezetők
Varga Nándorné óvodavezető
Csiszár Csaba jegyzőkönyvvezető.

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 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 a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár László Gábor kapitányságvezető
2.) Tájékoztató a községben működő civil szervezetek 2012. évi tevékenységéről
Előadó: civil szervezetek vezetői
3.) Javaslat a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester

4.)

Kisszállási Polgárőr
jóváhagyásáról

Egyesülettel

kötendő

együttműködési

megállapodás

Előadó: Kispál István polgármester
5.) Napraforgó Óvoda éves munkatervének jóváhagyása
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
6.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervének III. negyedéves
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Javaslat a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójára
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatás célú használatáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
9.) Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszámozásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
10.) Szennyvízberuházás mérnöki és műszaki felügyeleti munkák ellátására kötött
megbízási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
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11.)

Előterjesztés a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata tárgyában
Előadó: Kispál István polgármester

12.) Előterjesztés a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodás
jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
13.) „Kulturális út” vándorkiállítás szervezése
Előadó: Kispál István polgármester
14.) Előterjesztés az önkormányzati intézményeken emléktábla elhelyezéshez történő
hozzájárulásról
Előadó: Kispál István polgármester

15.)

Javaslat a lakossági közmeghallgatás
meghatározására
Előadó: Kispál István polgármester

idejének

és

napirendjeinek

16.) Általános Iskola és Idősek Otthona gázfogyasztásának megosztására irányuló
megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
17.) Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u. 11.) önkormányzati tulajdonú, volt PUKI
épületének bérletére irányuló kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester

üzem

18.) Kápolnai útpadka kialakításának költségbecslése
Előadó: Kispál István polgármester
19.) Javaslat közlekedésbiztonságot fejlesztő beruházás megvalósítására
Előadó: Kispál István polgármester
20.) Előterjesztés tanyagondnoki kisbusz beszerzésére irányuló támogatási kérelem
benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
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21.) A Kulturális Egyesület /KISZE/ támogatási kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
22.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
23.) Képviselői kérdések, interpellációk

______________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár László Gábor kapitányságvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Molnár László: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy törekszik az önkormányzatokkal való
jó kapcsolatra. Fontosnak tartja, hogy a képviselő-testületi üléseken személyesen is
megjelenjen az éves beszámoló tárgyalásakor.
A település 2012. évi bűnügyi helyzetével kapcsolatban elmondja, hogy többségében tulajdon
elleni bűncselekmények történtek, ugyanakkor a környező településekhez képest az
elkövetések száma 10-15 %-kal alacsonyabb. Összességében is csökkent az elmúlt évben a
bűncselekmények száma, elmondható, hogy Kisszállás közbiztonsága megfelelő.
Örvendetes, hogy mindkét körzeti megbízott a településen él, munkájukban nem a
bírságolásra, hanem a rendőri intézkedésekre helyezik a hangsúlyt. Fontosnak tartja, hogy a
gépjárművel közlekedők a község belterületén is betartsák a közlekedés szabályait.
Ismerteti, hogy a Rendőrkapitányság fontos dolognak tartja, hogy a gyermekek minél
korábban megismerkedhessenek a közlekedési szabályokkal. Ennek érdekében 10 db
elektromos kisautót szeretnének vásárolni, melyhez a kistérség önkormányzatainak pénzügyi
támogatását szeretné kérni a kistérségi Társulási Tanács ülésén résztvevő polgármesterektől.
Céljuk az is, hogy mind a települések lakóihoz, mind pedig a gyerekekhez közelebb
kerülhessenek.
Elmondja, hogy év végéig fokozott közúti közlekedési ellenőrzést végez a rendőrség, így a
községben is gyakrabban lesznek jelen az ellenőrzést végző rendőrök.
Kispál István: Elmondja, hogy örül a javuló bűnügyi statisztikának, és annak is, hogy mind a
két körzeti megbízotti állás betöltött és reméli, hogy ez hosszú távon is így lesz.
A két körzeti megbízott munkájával kapcsolatban negatív jelzés nem érkezett az
önkormányzathoz.
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Kéri, hogy a rendőrség fokozott ellenőrzést végezzen a Kápolnai úton, elsősorban a 15
tonnánál nagyobb súlyú tehergépkocsit közlekedésével, ugyanígy a településen átmenő – a
belterületi sebességkorlátozást túllépő – gépjárművekkel kapcsolatban is.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Megragadja az alkalmat és megköszöni Tóth Gábor körzeti
megbízottnak a bűnmegelőzési előadás megtartását.

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

136/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

A közrend és közbiztonság helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Kisszállás község 2012. évi közrend és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolóját.
________________________

2. Tájékoztató a
tevékenységéről

községben

működő

civil

szervezetek

2012.

évi

Előadó: civil szervezetek vezetői
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat a 2013. évi költségvetésében két év után
ismét támogatási forrást különített el a civil szervezetek támogatására.
Szociális Alapítvány
Előadó: Bundula Mihályné elnök
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Bundula Mihályné: Elmondja, hogy az alapítvány az elmúlt évben pénzügyi támogatást nem
kapott ugyan az önkormányzattól, ugyanakkor más formában (helyiség, szállítás ingyenes
biztosítása) a segítség megvolt, melyet az alapítvány nevében megköszön.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy a Szociális Alapítvány a település életében igen meghatározó
civil szervezet, mely széles körben és kivételezés nélkül önzetlen segítséget nyújt az arra
rászorulók részére. Az alapítvány tagjai rendezvényeket szerveznek és a település
rendezvényein is mindig részt vesznek, számos pályázatot nyújtanak be, amelyek zömében
támogatásban is részesülnek. Munkájuk maximális elismerést érdemel.
--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
---------------

Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület
Előadó: Bundula Melinda elnök
Bundula Melinda: Elmondja, hogy szeretné megköszönni a Népdalkör fellépésekre történő
szállítását, valamint a 40 éves jubileumi ünnepség megrendezéséhez nyújtott segítséget.
Tájékoztatja a testületet, hogy az egyesület elnökének személyében változás fog történni.
Hozzászólás:
Kispál István: Megköszöni az egyesület eddigi munkáját és bízik benne, hogy az új elnökség
és elnök megválasztása után újult lendülettel tudják végezni a munkájukat.

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

---------------
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Polgárőr Egyesület
Előadó: Ács-Sánta Béla elnök
Ács-Sánta Béla: Megköszöni az önkormányzat eddig nyújtott segítségét.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy a beszámolóból kitűnik, hogy megújult az egyesület
vezetősége és több sikeres pályázaton vettek részt.
Az egyesület tervezi, hogy pályázatot nyújt be terepjáró megvásárlásához. A kiírásra kerülő
pályázat szerint a program utófinanszírozott, ezért kérik, hogy az önkormányzat, mint
„teljesítési segéd”, előlegezze az 5 millió forintot.
Elmondja, hogy az önkormányzat a 9 éves tanyagondnoki kisbusz cseréjére kíván pályázni,
mely árát szintén előre kell megfinanszírozni.
Benedek János: Örül, hogy az egyesület új vezetősége sikeresen szerepelt több pályázaton,
mindamellett javasolja, hogy gondolják át, hogy egy 22 fős egyesületnek szüksége van-e egy
terepjáróra a meglévő személyautó mellett, hiszen azoknak az üzemeltetési költségei is
jelentősek.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete sokkal jobb, mint
az előző évben volt, viszont ha támogatott lesz az önkormányzat által benyújtandó pályázat, a
gépjármű beszerzéséhez megelőlegezési hitelt kell felvenni, mely kb. 10 millió forint. Ennek
az az oka, hogy az önkormányzat a mindennapos működését nem veszélyeztetheti az ilyen
beszerzések miatt. Példáként említi, hogy az önkormányzat számláján jelenleg 12 millió forint
van, melyből fedezni kell a béreket és november 5-ig kb. 5 millió forint különböző
segélyezést (lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási
támogatatás, stb). Elmondja még, hogy november és december hónapban 47 közmunkás
felvételére kerül sor, és részükre is munkabért kell fizetni, melyhez előleget nem lehetett
igényelni a munkaügyi központtól.
Ács-Sánta Béla: Tisztában van vele, hogy az önkormányzatnak is hitelt kell felvenni, de úgy
gondolja, hogy ha az önkormányzat felvesz 10 millió forint hitelt, akkor már mindegy, 15
milliót is felvehet.
Urlauberné Horváth Éva: Gratulál a megnyert támogatásokhoz, azonban úgy gondolja, hogy a
civil szervezetekre is az vonatkozik, hogy akkor nyújtsanak be pályázatot, ha az esetleges
önerő rendelkezésre áll, illetve az előfinanszírozást biztosítani tudják.
Dr. Muskó Zsolt: Meggondolásra javasolja az egyesület nyertes pályázatának finanszírozását,
hiszen 100 %-os támogatottságú pályázatról van szó.
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Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az egyesület nyertes pályázata esetén amennyiben az
önkormányzat megelőlegezi a terepjáró vételárát, nem egyszerű „hitelnyújtásról” van szó,
hanem a pályázati elszámolással kapcsolatos összes felelősséget is magára veszi. Kockázatot
az egyesület nem, csak az önkormányzat vállal.
Kispál István: Tekintettel arra, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete a pályázat
kiírásáról még nem jelent meg, ezért javasolja, hogy a testület a jelenlegi ülésén ne hozzon
döntést e témában.

--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
--------------Minor Portus Alapítvány
Előadó: Bolvári János elnök
Kispál István: Elmondja, az alapítvány elnöke egyéb elfoglaltság miatt nem tudott a testületi
ülésen megjelenni, de a beszámolót elkészítette.

--------------A Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
--------------Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesület Kisszállási Csoportja
Előadó: Beák Lászlóné elnök
Kispál István: Elmondja, az egyesület elnöke egyéb elfoglaltság miatt nem tudott a testületi
ülésen megjelenni, de a beszámolót elkészítette.

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

---------------
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Nyugdíjas Egyesület
Előadó: Urlauberné Horváth Éva elnök
Urlauberné Horváth Éva: Megköszöni a Képviselő-testületnek az egyesület részére nyújtott
támogatást.

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

________________________

3. Javaslat a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja megalkotásra a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendeletet.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott
ülésén megtárgyalta és ez előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

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

137/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
civil szervezetek támogatásáról szóló 11/2013.(XI.7.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír
ki a civil szervezetek támogatására.
A Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet szerint a 2013.
évre a civil szervezetek részére felosztható keret 500.000
Ft, egy civil szervezet legfeljebb 100.000 Ft támogatásra
pályázhat.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
helyi civil szervezetek részére a civil szervezetek
támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet, illetve a
fenti határozatot küldje meg.

---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
11/2013.(XI.7.)
önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatási rendjéről

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. §. (4) bekezdés d) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével civil
szervezetek támogatási rendjéről a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi
szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása
érdekében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
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szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően szabályozza a helyi civil
szervezetek támogatását.
(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását.
Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység,
a természeti és épített környezet megóvása, a sportolás, az egészséges életmód, az
esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése területén végzett tevékenységet.
(3) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok
megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára jelen rendelet keretei között azonos
feltételek mellett költségvetéséből pénzügyi támogatást biztosít.
(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a
költségvetési rendeletében állapítja meg.

Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) A civil szervezet működésével kapcsolatos költségek:
a) anyagköltségek
b) üzemanyagköltségek,
c) táncosok ruházata, sportmez, cipő,
d) nyomtatvány, irodaszer,
e) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok,
programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök)
f) javítás, karbantartás költségei,
g) posta, telefon és kommunikációs költségek,
h) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,
i) helyiségek bérleti díja.

dekoráció,

rendezvényhez,

(2) A civil szervezetek nem működési célú költségei:
a)
b)
c)
d)

étkezési-, utazási- és szállásköltség,
belépőjegyek,
kis értékű eszközök vásárlása
könyvek, kiadványok vásárlása.

(3) Civil szervezet: a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület –párt kivételével–, valamint
alapítvány.
(4) Civil szervezet alapdokumentumai: létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), bejegyző
bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.
(5) Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési
választáson történő jelöltállítás, polgármester jelölése.
(6) Számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak mind
formailag, mind tartamilag megfelelő, a támogatott képviseletére jogosult személy teljesítését
igazoló nyilatkozatával ellátott számla.
A rendelet hatálya
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3. §
(1) A rendelet hatálya alá tartoznak: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó
civil szervezetek (civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – párt
kivételével –, valamint alapítvány).

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak (továbbiakban: szervezetek) akkor tartoznak e rendelet hatálya
alá, ha az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek:
a) bejegyzett székhelyük Kisszállás község közigazgatási területén van,
b) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Kisszállás község polgárainak érdekében
végzik,
c) a civil szervezetet a bíróság a tárgyévet megelőzően legalább egy évvel nyilvántartásba vette
és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen végzi,
d) a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól
független,
e) köztartozása, valamint az Önkormányzat felé fennálló tartozása nincs, és erről a pályázat
beadásakor nyilatkozik.
Támogatási célok
4. §
(1) Az önkormányzat által működtetett célok:
a) a szervezet működésének, alapfeladatainak és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése
b) nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés
c) kulturális tevékenység
d) kulturális örökség megóvása
e) természetvédelem, állatvédelem
f) környezetvédelem
g) gyermek-ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
h) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
i) sport.
(2) Nem adható támogatás
a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,
b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet (párt érdekében végzett
politikai tevékenység, az országgyűlési képviselő választáson történő jelöltállítás, a helyi,
melyei önkormányzatképviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament
tagjának történő jelölés, valamint a polgármester jelölése) folytat, illetve pártot közvetlen
támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét
nem helyezte letétbe, vagy tette közzé a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése
szerint,
d) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó
beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

A pályázati kiírás
5. §
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(1) A pályázatot a Képviselő-testület első ízben 2013. november 15-ig, majd minden év május 31-ig
írja ki az éves költségvetéséről szóló rendelet elfogadását követően, az abban elkülönített
keretösszeg erejéig.
(2) Pályázni e rendelet melléklete szerinti adatlapon lehet. Hiánypótlásra lehetőség nincs.
(3) A pályázati kiírás nyilvános, melyet az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján közzé kell
tenni.
6. §

(1) A pályázat elbírálásának szempontjai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a szervezet a község rendezvényein milyen formában vesz részt
a valóságos működés alátámasztása,
a civil szervezet taglétszáma,
a civil szervezet által nyújtott szolgáltatás igénybe vevőinek száma,
a rendezvények száma, programja, résztvevők száma,
programszervezés esetén rendelkezik-e önerővel a szervezet,
a támogatási cél az adott költségvetési évben valósul meg.

(2) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a szervezet létesítő okiratának másolata,
a szervezet bírósági bejegyzésének 30 napnál nem régebbi igazolása,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata,
a szervezet előző évi számviteli beszámolójának másolata,
köztartozás nem létéről szóló állami és önkormányzati adóhatósági igazolás,
szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása,
pályázathoz szükséges önerő biztosítása esetén az önerő igazolása.
7. §

(1) A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a Képviselő-testülethez címezve kell benyújtani a
kiírást követő 30. napig személyesen, vagy postai úton. Benyújtási határidőn a postára adás
idejét kell érteni.
(2) A beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület dönt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési és a Humánpolitikai Bizottság javaslatának figyelembe vételével, a
benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen.
A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása
8. §
(1) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a
szerződés aláírását követően kerül sor.
(2) Amennyiben a támogatás odaítélését és a szerződéskötést követően megállapítást nyer, hogy a
támogatott nem jogosult a támogatás igénybevételére, úgy köteles a támogatás teljes összegét –
a támogatási összeg átutalása napjától számítva – a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével
növelt összegben az Önkormányzat számlájára visszafizetni a tárgyévet követő év március 30.
napjáig.
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(3) A támogatási összeg kizárólag az igényelt és támogatási szerződésben rögzített célra
használható fel a tárgyév végéig.
(4) A támogatott az elnyert támogatási összeggel a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles
elszámolni, valamint a megvalósulásról szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.

9. §
(1) A pénzügyi beszámoló a pénzügyi elszámolás részletezése, magyarázata, a működés, a program,
a rendezvény teljes költségvonzatának ismertetése, a támogatás felhasználása.
(2) Szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséről
szóló értékelést, az elért eredményeket, tapasztalatokat.

Záró rendelkezés
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba.

1. számú melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
Szervezet adatai:
1. SZERVEZET NEVE: ....................................................................................................................
2. SZERVEZET CÍME:......................................................................................................................
3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE: ...........................................................................................................
4. SZERVEZET ADÓSZÁMA: ...........................................................................................................
5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA: ....................................................................................................
6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA: ............................................................................................................
7. BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA: ............................................................
8. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA: ..........................................................................................
Támogatási információk:
1. IGÉNYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST?
IGEN NEM
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A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
2. A JELEN PÁLYÁZATBAN KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: ........................................................
3. A KÉRT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA (CÉL):
4. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB
FORRÁSAI: (EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS,
ÖNERŐ STB.)
5. A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA:
Kezdő időpont: ..............................................
Befejező időpont: ..........................................

2. számú melléklet
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

a) az előző támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló
b) az előző évi tevékenységről szóló tájékoztatás
c) a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint
részletezve;
d) a szervezet képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem
kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához,
ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell;
e) írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és
összeg) kezeléséhez, közzétételéhez,
f) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, TB, stb ) nincs.
g) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről.

Kisszállás,.............................................................
…………………………………………………..
A szervezet képviselőjének aláírása

3. számú melléklet
Ikt. sz.: ……../20...
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Kisszállás Község Önkormányzata (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28,
Képviseli: Kispál István polgármester), továbbiakban, mint Támogató,
másrészről:
........................................................................ {szervezet neve} .........................................................................
{címe};
képviseli: .................................................................. {név}, mint Támogatott között a
...................................................................................................................................................................
{cél
általános megjelölése}...................... {év} évi támogatásáról.
1. A Támogató Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../ .............................. ( .............. )
sz. határozata alapján a { cél konkrét megjelölése a pályázatra történő hivatkozással} támogatása
céljából
Támogatott részére .................................... - Ft, azaz ........................................................... forint,
célzott támogatást nyújt a 20 ....................... évben.
2. A Támogató a támogatást legkésőbb .......................................................
Támogatott bankszámlájára:

(dátum}a

átutalja, / készpénzben kifizeti (megfelelő rész aláhúzandó)
3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról írásos szakmai és - a számlamásolatok csatolásával pénzügyi beszámolót készít, melyet Kisszállás Község Önkormányzatának címezve
Kisszállás Község Polgármesteri Hivatalához legkésőbb
..........................................................................................................................................................{dátu
m}-ig benyújt. A támogatási összeg kizárólag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban
felmerülő költségek fedezetéül használható fel.
4. A beszámolót a képviselő-testület tárgyalja és fogadja el, ezt megelőzően a polgármester szükség
esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely köteles azt 5 napon belül a 3. pont szerint
benyújtani. Ez esetben a beszámolóról Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.
5. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, illetve azt a
képviselő-testület a hiánypótlást követően sem fogadja el, a Támogatott köteles a támogatás teljes
összegét legkésőbb ................................ {dátum}-ig az önkormányzat számlájára visszautalni. Ebben
az esetben a szervezet a következő két évben nem részesülhet önkormányzati támogatásban.
6. A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Kisszállás Község
Polgármesteri Hivatala által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.
7. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a civil szervezetek önkormányzati
támogatásáról szóló …./ 20……( ….) sz. önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. vonatkozó
rendelkezései tartalmazzák.
Kisszállás, ......... ……………..
___________________
támogató

_____________________
támogatott

4. számú melléklet

Nyilatkozat

Alulírott .

(név) (lakcím) mint

(szervezet neve, címe)
képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:
1.) Jelen kiírás keretében beadott pályázatban szereplő célra szervezetünk nem kapott támogatást/
kapott támogatást, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, s a forrásösszetételről
nyilatkozom
(megfelelő rész aláhúzandó):

a) Hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg)
kezeléséhez és közzétételéhez;
b) Nyilatkozom, hogy szervezetünknek köztartozása (APEH, TB, stb ) nincs.

Kelt: .

……………………..
pályázó aláírása

5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ….. p o n t alapján
- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …... p o n t alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
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Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kisszállás, ………………………..
…………………………….
aláírás

________________________

4. Kisszállási Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
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 hozta:

138/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja a Kisszállási Polgárőr Egyesület (6421
Kisszállás,
Felszabadulás
u.
10.)-tel
kötendő
együttműködési megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.

________________________
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5. Napraforgó Óvoda éves munkatervének jóváhagyása
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott
ülésén megtárgyalta és ez előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a
Napraforgó Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó munkatervét.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

139/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Napraforgó Óvoda 2013/2014. éves munkaterve
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja
a Napraforgó Óvoda (6421 Kisszállás, Felszabadulás u.
34.) 2013/2014. nevelési évre vonatkozó munkatervét.

________________________

6. Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervének III.
negyedéves teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót,
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valamint javasolja, hogy a víziközmű társulati hitel készfizető kezesség vállalásáról szóló
határozat a szóbeli előterjesztés szerint kerüljön kiegészítésre.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

140/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő – testülete
1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítését
496.089 e Ft költségvetési bevétellel,
469.694 e Ft költségvetési kiadással elfogadja.
Költségvetési egyenleg: 26.395 e Ft bevételi többlet.
Forrása:
 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyenlege: -12.879 e Ft.
 Pénzkészlet változás:
39.274 e Ft.
2. Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítését
61.521 e Ft költségvetési bevétellel,
58.294 e Ft költségvetési kiadással elfogadja.
Költségvetési egyenleg: 3.227 e Ft bevételi többet.
Forrása:
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyenlege: 2.119 e Ft.
Pénzkészlet változás:
1.108 e Ft.
3. Napraforgó Óvoda 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítését
28.075 e Ft költségvetési bevétellel,
26.550 e Ft költségvetési kiadással elfogadja.
Költségvetési egyenleg: 1.525 e Ft bevételi többlet.
Forrása:
 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyenlege:
164 e Ft.
 Pénzkészlet változás:
1.361 e Ft.
4. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítését
4.812 e Ft költségvetési bevétellel,
4.512 e Ft költségvetési kiadással elfogadja.
Költségvetési egyenleg: 300 e Ft bevételi többlet.
Forrása:
 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyenlege:
62 e Ft.
 Pénzkészlet változás:
238 e Ft.
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---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

141/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Víziközmű Társulati hitel készfizető
kezesség vállalásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a86/2011.(V.26.) ÖK számú határozatát az alábbiak
szerint egészíti ki:
A
Képviselő-testület
a
lakossági
érdekeltségi
hozzájárulás megelőlegezésére szóló az 1-2-10-32010722-5 számú Víziközmű Társulati hitelszerződésben
foglalt
hitel
rendelkezésre
tartási
idejét
a
szennyvízberuházás a teljesítésének a jelenleg érvényben
lévő támogatási szerződésben foglalt beruházás
megvalósításának végső határidejéig, azaz 2015. április
27-éig meghosszabbítja.
________________________

7. Javaslat
a
Községi
tervkoncepciójára

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetési

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja az
önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepcióját.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott
ülésén megtárgyalta és szintén elfogadásra javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetési
tervkoncepcióját.
----------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

142/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Község Önkormányzat
2014. évi költségvetési tervkoncepciója
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.
1. Felkéri a jegyzőt a költségvetési tervezés további
koordinációjára, a várható bevételek és kiadások
mind pontosabb megtervezésére, új bevételi források
és kiadáscsökkentő lehetőségek feltárására.
2. A költségvetési terv elfogadása előtt, ha lehetséges
már 2013. december 31-ig, a képviselő-testület elé
kell terjeszteni minden olyan rendelet-tervezetet,
határozatot, mely a költségvetés bevételi vagy kiadási
oldalait meghatározhatja.
3. A költségvetés tervezésekor elsősorban a kötelező
feladatok pénzügyi fedezetét kell biztosítani.
4. A fejlesztési feladatokon belül mindenek felett a
szennyvízberuházás forrásigényét kell biztosítani.
5. A 2014. évi költségvetési tervben az előre nem
tervezhető feladatok ellátása érdekében és az
esetlegesen
elmaradó
bevételek
pótlására
lehetőségekhez mérten céltartalékot kell képezni.
________________________

8. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatás célú
használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint megalkotásra javasolja az
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önkormányzat tulajdonában
önkormányzati rendeletet.

álló

közterület

filmforgatás

célú

használatáról

szóló

---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
12/2013.(XI.7.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatás célú használatáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével az
önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatás célú használatáról a következőket
rendeli el:
1. §
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú
közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A megyei kormányhivatal a filmforgatás célú közterület-használatról hatósági
szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés abban az esetben
hagyható jóvá, ha a kérelmező vállalja a következő feltételek teljesítését:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben és tisztán
tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintettek tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges
információkról,
e) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését,
f) a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítésének
folyamatos biztosítását.
2. §
(1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv.-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
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(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú
használatának díját az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.
(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló – különösen oktatási, tudományos és
ismeretterjesztő témájú – filmalkotások forgatása esetén adható.
(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
3. §
(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a két hét időtartamot.
(2) Ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető.
közterület-használat naponta 7 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

A

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt.
(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása
után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást
követően 3 napon belül újra biztosítani kell.
(5) A település központjában a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai
kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelethez

Kisszállás Községi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használatának díjai a használat célja szerint

A
Használat jellege

B
Használat díja (Ft/m2/nap
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1.

Forgatási helyszín

200

2.

Technikai kiszolgálás

150

3.

Stáb parkolás

100

E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás
fogalmak vonatkozásában a 2004 évi II. törvény 3. számú mellékletében szereplő fogalom
meghatározásokat kell alkalmazni.
________________________

9. Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszámozásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, hogy a rendelet hatálybalépése után levélben
célszerű megkeresni az érdekelt utcák lakóit, megküldve az önkormányzati rendeletet, illetve
felhívni a figyelmet arra, hogy az új utcanevekre bárki javaslatot tehet.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint megalkotásra javasolja a közterületek elnevezéséről és a
házszámozásról szól önkormányzati rendeletet.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
13/2013. (XI.7.)
önkormányzati rendelete
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a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja, 51. § (5)
bekezdésében, 143. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.)
számú önkormányzati rendelet 32. §-a alapján a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága
véleményének kikérésével, a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról a következőket
rendeli el:
I.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Kisszállás Község közigazgatási területén az
út, utca, tér stb. jellegű közterületek elnevezését és a házszámozás rendjét, érvényre juttatva a
helyi sajátosságokat.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Lakcím: a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely közigazgatási címe.
2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.
3. Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású meghatározása.
4. Közterület közlekedési vonatkozású meghatározása: út, körút, utca, tér, park, köz, stb.
II.
A közterületek elnevezésének szabályai
Névadás
3. §
(1) A település belterületén a közterületek elnevezése kötelező. A külterületen található
közterületek esetén az elnevezés a Képviselő-testület döntése alapján lehetséges.
(2) Nem szükséges a szerviz utak és mezőgazdasági célú utak elnevezése.
(3) A már elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.
(4) Az utca településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével az utca
neve külön döntés nélkül megszűnik.
(5) Az új közterületet legkésőbb a közterület létrejöttének időpontjáig el kell nevezni.
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4. §
(1) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési vonatkozás
meghatározásából áll.
(2) A település területén – az egymás folytatásában levő, de külön helyrajzi számú utakat,
utcákat kivéve – azonos elnevezésű és azonos közlekedési meghatározású közterület
nem lehet.
(3) A közterület elnevezése történhet személyről, egyéb élőlényről, tárgyról vagy
fogalomról.
(4) Az elnevezés rövid, közérthető és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő kell
legyen.
(5) Élő személyről közterület nem nevezhető el, erre legkorábban a személy halálát követő
10 év múlva kerülhet sor.
(6) A személyről történő elnevezés esetén az elnevezés olyan személynek állítson emléket:
a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi
gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tudomány, művészet, sport vagy társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett, vagy alkotott;
c) akinek Kisszállás község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt,
tevékenységével hozzájárult Kisszállás fejlődéséhez.
5. §
(1) Utcát külföldi állampolgárságú személyről elnevezni a 4. § (6) bekezdésben
meghatározott feltételekkel lehet.
(2) A névadással, névváltozással érintett ingatlantulajdonosok véleményét minden esetben
ki kell kérni, és azt a Képviselő-testülettel ismertetni kell.
(3) Nem viselheti közterület:
a) olyan személy nevét, aki önkényuralmi rendszerek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában részt vett;
b) olyan fogalmat, vagy szervezet nevét, amely önkényuralmi rendszerre közvetlenül
utal, vagy annak emlékét őrzi.
(4) Személyről történő elnevezés esetén az utca nevének a személy családi és utónevét is
tartalmaznia kell.
(5) Kizárólag családi név alkalmazása abban az esetben lehetséges, ha a névadó személy
csak így ismert, vagy az elnevezés családról történik.
(6) Fogalomról vagy tárgyról történő elnevezés esetén arra kell törekedni, hogy az
elnevezés, rövid, érthető legyen, utaljon a település jellegére, történelmére,
hagyományaira, földrajzi környezetére.
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6. §
(1) Azonos vagy hasonló hangzású utcanevek, betűk és számjegyek elnevezésként nem
adhatók.
(2) A közterületek közlekedési vonatkozású meghatározása a rajta lebonyolódó forgalom
mennyiségétől és milyenségétől függ.
(3) A közterületek nevének megváltoztatására – a történelmi hagyományokat őrző nevek
kivételével – akkor kerülhet sor, ha
a) a közterület neve tartalmi vagy formai okok miatt szorul kiigazításra,
b) zavart keltőek az azonos hangzású elnevezések,
c) a névhasználatban kimutatható változás következett be,
d) a név használata közérdek szempontjából nem megfelelő,
e) az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését
szolgálja.
III.
Hatásköri és eljárási szabályok
7. §
(1) Közterületek elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására írásbeli kérelemre bárki
javaslatot tehet.
(2) A közterületek névadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A nem önkormányzati érintettségű közterületek esetén a Képviselő-testületnek
javaslattételi és véleményezési joga van.
(4) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell
tenni, az érintett ingatlantulajdonosokat és a hatóságokat értesíteni kell.
8. §
(1) A település közterületeinek elnevezését névjegyzékbe kell foglalni, és a változásokat
folyamatosan követni. A névjegyzékről kérésre igazolás állítható ki.
(2) A névjegyzék tartalmazza: a közterület elnevezését, helyrajzi számát, önkormányzati
határozat vagy rendelet számát, változás előtti nevét.
(3) A névjegyzékhez térképi nyilvántartást is mellékelni kell.
(4) A közterület megszűnése esetén a megszűnés okát és idejét fel kell tüntetni a
nyilvántartásban.
IV.
Névtáblák elhelyezése közterületen
9. §
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(1) A közterület nevét közterületi névtáblán kell feltüntetni.
(2) A névtáblát épületre, kerítésre vagy külön szerkezetre kell felhelyezni az utca kezdetén
és végén, valamint a betorkoló utcáknál.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a tábla kihelyezését tűrni köteles. A
kihelyezésről az ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat előre értesíteni kell.
V.
Házszámozás
10. §
(1) Névvel ellátott közterületek esetén belterületen az ingatlanokat házszámmal kell ellátni.
(2) Külterületen a közterületet római számmal I.-VI.-ig számozással jelölve, körzet
elnevezéssel, tanya jelleggel, az ingatlant házszámmal kell jelölni.
(3) Egy adott közterületen ingatlanok azonos számmal nem jelölhetőek.
(4) Az ingatlanok számozásánál kiegészítésként alátörés és betűjelzés alkalmazható.
(5) Több közterülettel érintkező ingatlan esetén csak az egyik utcára vonatkozóan lehet
házszámot megállapítani.
(6) Ha az érintett közterület mentén fekvő földrészletből az előírt felhasználási módnak
megfelelő több építési telek alakítható ki, a földrészletnek annyi házszámot kell adni,
amennyi építési telek alakítható ki, vagy amennyi a rajta felépíthető, önálló
kapubejárattal rendelkező lakóépületek száma.
11. §.
(1) Telekegyesítéskor az eredeti házszámokat kötőjellel elválasztva kell feltüntetni.
(2) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti sorszáma megszűnik, és az
újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában
betűjelzésű alátörést kap.
Házszámadás
12. §.
(1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére,
akinek ahhoz jogos érdeke fűződik, címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.
(2) A határozat alapján azok, akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel
rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket hivatalos okmányikon 30 napon belül
átvezettetni.
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(3) Az ingatlan házszámának megváltoztatása indokolt, ha:
a) az ingatlan házszáma nem a kialakult növekvő számsorban található,
b) az ingatlan megosztásra került,
c) az ingatlanok egyesítésre kerültek.
Házszámtábla kihelyezésének szabályai
13. §
(1) Névvel ellátott közterületen a házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére,
házfalára vagy külön szerkezetre kell elhelyezni.
(2) A házszámtábla, helyrajzi szám tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, cseréjéről és
pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(3) A nem valós állapotnak megfelelő, vagy nem megfelelő módon elhelyezett tábla cseréjét
a jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti.
(4) A házszám, vagy helyrajzi szám táblát az ingatlan használatbavételi engedélyének
kiadását követő 30 napon belül ki kell helyezni.
VI.
Záró rendelkezések
14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépése napjától
kell alkalmazni.

________________________

10. Szennyvízberuházás mérnöki és műszaki felügyeleti munkák ellátására
kötött megbízási szerződés jóváhagyása
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 hozta:
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143/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Szennyvízberuházás mérnöki és műszaki felügyeleti
munkák ellátása megbízási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a szennyvízberuházás mérnöki és műszaki
felügyeleti munkák ellátásának megbízási szerződését.
________________________

11. Előterjesztés a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata tárgyában
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint módosításra javasolja a
társulási megállapodást.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

144/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosításáról
1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2010. év 01. hó 29. napjával létrehozott „Mindennapi
vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítását az 1. sz. melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosításokkal
egységes
szerkezetbe
foglalt
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
________________________

12. Előterjesztés a könyvtárellátási
megállapodás jóváhagyásáról

szolgáltatás

nyújtására

irányuló

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság az előterjesztésben
foglaltak szerint megtárgyalta a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására irányuló
megállapodást, és a bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az önkormányzat ne
csatlakozzon a megyei könyvtárellátási szolgáltatáshoz.

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

145/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Könyvtárellátási szolgáltatásához történő csatlakozásról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár Könyvtárellátási szolgáltatásához történő
csatlakozásról szóló megállapodás-tervezetet és határozati
javaslatot. A Képviselő-testület a fenntartásában lévő
könyvtárat továbbra is mint nyilvános könyvtárat kívánja
működtetni,
és
egyelőre
nem
csatlakozik
a
Könyvtárellátási szolgáltatáshoz.

________________________

34

13. „Kulturális út” vándorkiállítás szervezése
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság az előterjesztésben
foglaltak szerint megtárgyalta a javasolja a kulturális vándorkiállításban való részvételt.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

146/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

„Kulturális út” vándorkiállítás szervezése
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta az előterjesztést és a kiskunhalasi járásban
létrehozandó
„Kulturális
út”
vándorkiállítás
megszervezésében részt kíván venni.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a vándorkiállításnak a
településen 2013. november 8-án lehetőséget biztosít a
helyi művelődési házban.
________________________

14. Előterjesztés az önkormányzati intézményeken emléktábla elhelyezéshez
történő hozzájárulásról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság az előterjesztésben
foglaltak szerint megtárgyalta a hozzájárul a kulturális út látnivalóinak emléktáblákkal történő
megjelöléséhez. A bizottság javasolja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár épületére is
kerüljön emléktábla.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

147/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

„Kulturális út” látnivalóinak emléktáblákkal
történő megjelöléséhez hozzájárulás
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta az hozzájárul az alábbi önkormányzati
tulajdonú épületeken, emlékhelyeken és szobrokon a
„Kulturális út” részét képező látnivalókon emléktábla
elhelyezéséhez:
Nagy méretű emléktábla elhelyezése:
1. Bancopagni-kastély. Ma Sallai István Általános Iskola
2. Csendőrlaktanya. Ma Napraforgó Óvoda
Kis méretű emléktábla elhelyezése:
1. I és II. világháborús hősök emléktáblája
2. A magyar forradalmak emlékszobra
A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a jelenlegi
Művelődési Ház épületére is kerüljön nagy méretű
emléktábla kihelyezésre.
________________________

15. Javaslat a lakossági
meghatározására

közmeghallgatás

idejének

és

napirendjeinek

Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 44. §. (1) bekezdése az alábbiak
szerint szabályozza a lakossági fórumokat:
„(1) Az önkormányzat szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közmeghallgatás
tart. A közmeghallgatáson a polgármester beszámol a község, ezen belül az önkormányzat
munkájáról, az önkormányzat terveiről, különös tekintettel a településfejlesztésre.”
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Fentiekre tekintettel javasolja, hogy ez évben a közmeghallgatás tartásának idejét a
Képviselő-testület 2013. december 10. napjára tűzze ki.
Napirendként az alábbiakat javasolja:
1.) Tájékoztató a szennyvízhálózat és tisztító beruházás állásáról (Előadó: Kispál István
polgármester, és a kivitelezők)
2.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről háromnegyedéves
teljesítéséről (Előadó: Kispál István polgármester)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

148/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Lakossági közmeghallgatás idejének
és napirendjének meghatározásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) számú rendelet 44. §.
(1) bekezdésében foglaltak alapján a 2013. évi
közmeghallgatások időpontját és napirendjét az
alábbiakban határozza meg:
 2013. december 10. (kedd) 1500 Újfalu-tanyaklub
 2013. december 10. (kedd) 1700 Művelődési ház
Napirend:
1.) Tájékoztató a szennyvízhálózat és tisztító
beruházás állásáról
Előadó: Kispál István polgármester és a
kivitelezők
2.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének háromnegyéves teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester

________________________
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16. Általános Iskola és Idősek Otthona gázfogyasztásának megosztására
irányuló megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy ismeretes a képviselők előtt is, hogy az Iskola
utca 20-22. szám alatti épületet a KIK fenntartásában lévő általános iskola és a kistérségi
Szociális Szolgáltató Központhoz tartozó szociális otthon használja, ugyanakkor az épület
önkormányzati tulajdonban van. A KIK szakemberekkel mérette fel az energiafelhasználás
megosztását. A felmérés alapján jött létre az a háromoldalú megállapodás, melyet a testület
elé terjesztett.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, az önkormányzat szeretett volna kimaradni e háromoldalú
megállapodásból, ugyanis a megállapodás szerint az energiaszámlákat először az
önkormányzat egyenlíti ki, majd a megosztás alapján számlázza a KIK-nek és az SZSZK-nak,
így tulajdonképpen az önkormányzat előlegezi a hozzá nem tartozó intézmények
energiaköltségeit.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

149/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Általános Iskola és Idősek Otthona gázfogyasztásának
megosztásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u.
5-7.), a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051
Budapest, Nádor u. 32.) és az önkormányzat közötti 448
hrsz-ú ingatlanon lévő gázfogyasztás megosztásáról szóló
megállapodást.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
________________________

17. Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u. 11.) önkormányzati tulajdonú, volt
PUKI üzem épületének bérletére irányuló kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 10.000 Ft/hó
összegben állapítsa meg a Képviselő-testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

150/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u.11.) részére az önkormányzati
tulajdonú volt PUKI üzem épületének bérbeadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonát képező
Kisszállás, Felszabadulás u. 9. szám alatt található volt
PUKI ütem egy épületét határozott időre 2013. december
1. napjától 2014. január 31. napjáig havi 10.000 Ft bérleti
díjért Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u. 11.) szám alatti
lakos részére bérbe adja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.
________________________

18. Kápolnai útpadka kialakításának költségbecslése
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az elkészített költségbecslés tartalmazza a
Kápolnai út belterületi folytatásában a Kossuth utca jobboldalának padkázását is. Mint látszik,
a költségek többszöröse az állami költségvetésből útfenntartásra biztosított támogatásnak.
Javasolja, hogy a költségbecslésben szereplő összeg 50 %-ának megfelelő keretet biztosítson
a Képviselő-testület, és kérjék ki a tervező véleményét arról, hogy melyik az az útszakasz,
ahol az útpadkát fel kell tölteni a további állagromlás megakadályozása érdekében. Javasolja,
hogy a fedezetet az önkormányzat költségvetésében meglévő tartalék terhére biztosítsa a
Képviselő-testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
151/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Kápolnai útpadka kialakítása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kápolnai szilárd burkolatú út padkázásáról
készített költségvetést.
A Képviselő-testület felkéri Erdélyi Róbert mérnököt,
hogy határozza meg azokat az útszakaszokat, melyeken a
padkázást feltétlenül el kell végezni.
A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséből az
útpadka kialakításához szükséges 3.657.600 Ft forrást a
2013. évi költségvetési terv tartalékából biztosítja, mely
magába foglalja a 1.850.000 Ft „önkormányzati közutak
üzemeltetésére” biztosított feladatfinanszírozást is.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
beruházás lebonyolításáról gondoskodjon.
________________________

19. Javaslat közlekedésbiztonságot fejlesztő beruházás megvalósítására
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a község belterületén szükségessé vált egyes
helyeken a forgalomhoz kapcsolódó táblák, tükrök kihelyezése. Ezek a következők:
- Marx utca, ún. „Hajós” féle kanyarban tükör és 30 km-es sebességkorlátozó tábla,
- Gorkij és Kossuth utca kereszteződésében tükör kihelyezése,
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- Kápolnai út esetében „veszélyes útpadka” tábla kihelyezése,
- Temető Sallai utca felőli oldalára parkoló tábla kihelyezése.
Az előzetes számítások szerint – Köszolg Kft. által megadott árajánlat szerint – a bekerülési
költség bruttó 250.000 Ft. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési
tartalék terhére valósítsa meg a feladatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a településen a közlekedés biztonságának javítása kapcsán
a Polgármester Úr által ismertetett utcákban a sebességkorlátozó és figyelemfelkeltő táblák,
valamint tükrök kihelyezését.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

152/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Közlekedés biztonságának javítása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elhatározza, hogy a településen a
közlekedés biztonságának javítása kapcsán a
- Marx utcában tükör és 30 km-es sebességkorlátozó
tábla,
- Gorkij és Kossuth utca kereszteződésében tükör,
- Kápolnai út esetében „veszélyes útpadka” tábla,
- Temető Sallai utca felőli oldalára parkoló tábla
kerüljön kihelyezésre.
A Képviselő-testület a település közlekedés biztonsága
érdekében kihelyezendő táblák és tükrök bruttó 250.000
Ft-os költségét a 2013. évi költségvetésében rendelkezésre
álló tartalékból fedezi.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
táblák és tükrök beszerzéséről és kihelyezéséről
gondoskodjon.
________________________
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20. Előterjesztés tanyagondnoki kisbusz beszerzésére irányuló támogatási
kérelem benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet-tervezet alapján kezdje meg a tanyagondnoki kisbusz
beszerzéséről szóló pályázat készítését.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

153/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Tanyagondnoki kisbusz beszerzésére támogatási igény benyújtása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium rendelet-tervezete alapján a tanyagondnoki
kisbusz beszerzéséről szóló pályázat előkészítéséről
gondoskodjon.
________________________

21. A Kulturális Egyesület /KISZE/ támogatási kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a testület a 3. napirendben fogadta el a civil
szervezetek támogatásáról szóló rendeletet, melyben pályázat útján lehetőséget biztosít a
támogatás igénybevételére. Javaslatot kér a képviselőktől, hogy milyen módon tudja a testület
segíteni a Népdalkört.
Hozzászólás:
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Botka Sándor: Javasolja, hogy az önkormányzat a versenyre való odautazáshoz biztosítsa a
tulajdonában álló két tanyagondnoki kisbuszt. A nevezést az egyesületnek kell felvállalni, a
vacsoráról pedig kérjenek számlát.
Meglátása szerint nem lenne igazságos, ha a testület most döntést hozna a KISZE kérelme
ügyében. Az egyesület nyújtsa be pályázatát november 15-ig.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

154/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Népdalkör utaztatásának biztosítása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kulturális Ifjúsági és Mentálhigiénés
Egyesület kérelmét, és a Népdalkör a Népek Tánca- Népek
Zenéje című vetélkedő Harkányban megrendezendő
versenyre való szállítását 2013. november 9-én mindkét
tanyagondnoki kisbusz igénybevételével biztosítja.
________________________

22. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 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 hozta:

155/2013.(X.30.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a 122/2013.(IX.26.) ÖK, a
132/2013.(X.10.) ÖK, a 133/2013.(X.10.) ÖK és a
134/2013.(X.10.)
ÖK
számú
lejárt
határidejű
határozatokról szóló tájékoztatást.
-----------------------Kispál István: Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testület, hogy:
-

-

A temető kerítés felújítási munkálatai folyamatban vannak, melyet a az Önkormányzati
Kft. dolgozói végeznek el.
Tájékoztatja a testületet, hogy 2013. november 1-től és december 1-től kezdődően 2014.
április 30-ig 47 fővel bővül a közmunkaprogramban résztvevő személyek száma.
A közmunkában résztvevők decembertől március végéig képzéseken vesznek részt.
A novemberi és áprilisi hónapban a Kápolnai út melletti cserjék irtását, a temetőnél
parkoló kialakítását végzik. Vannak olyan személyek is, akik az idősgondozásban vagy
az önkormányzati konyhán dolgoznak.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben a közmunkások által elvégezhető munkákról
tudnak, úgy arra tegyenek javaslatot.

________________________

22. Képviselői kérdések, interpellációk
A képviselők részéről sem kérdés, sem interpelláció nem merült fel.

_______________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 20 óra 30 perckor
berekesztette.

Kmf.
Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

