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Kisszállás Község Önkormányzata 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2014. április 10-i üléséről 

 

 

 

 

12/2014.(IV.14.) R   A Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi  

     költségvetési tervének végrehajtásáról 

 

 

41/2014.(IV.10.) ÖK   Belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására vállalkozási 

     szerződés jóváhagyásáról 

 

 

42/2014.(IV.10.) ÖK   2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

 

43/2014.(IV.10.) ÖK   Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi Üzleti tervének 

     elfogadásáról 

 

 

44/2014.(IV.10.) ÖK   Önkormányzati Kft negatív üzleti eredményének  

     csökkentésére javaslat kidolgozására megbízás 

 

 

45/2014.(IV.10.) ÖK   Fogászati alapellátás működési engedélyének  

     módosításáról 

 

 

46/2014.(IV.10.) ÖK   2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

 

47/2014.(IV.10.) ÖK   Ajánlatkérés a Határ utca pályaszerkezetének újraépíté-

     sének közbeszerzési eljárására vonatkozó hivatalos 

     közbeszerzési tanácsadói feladatok elvégzésére 
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48/2014.(IV.10.) ÖK   Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló  

     beszámoló elfogadásáról 

 

 

49/2014.(IV.10.) ÖK   Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadásáról 

 

 

50/2014.(IV.10.) ÖK   Települési értéktár létrehozásáról és az Értéktár Bizottság 

     tagjainak megválasztásáról 

 

 

51/2014.(IV.10.) ÖK   Simola István (Kisszállás, Csap u. 4.) temető- 

     üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételéről 

 

 

52/2014.(IV.10.) ÖK   0428/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan  

     értékesítéséről 

 

 

53/2014.(IV.10.) ÖK   Bunduláné Balázs Mária képviselő szavazásból történő 

     kizárásáról 

 

 

54/2014.(IV.10.) ÖK   740/49 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan  

     Bunduláné Balázs Mária részére történő értékesítéséről 

 

 

55/2014.(IV.10.) ÖK   Kolibri Market Kft részére önkormányzati tulajdonú 

     ingatlan kijelölése 

 

 

56/2014.(IV.10.) ÖK   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 10. 

16 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 

 Urlauberné Horváth Éva képviselő,   

 Kiss Tibor Kisszállás Önkormányzati Kft ügyvezető 

 Csiszár Csaba vezető tanácsos 

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

 

1.) Beszámoló a Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervének végrehajtásáról 

  - Belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására vállalkozási szerződés   

    jóváhagyása 

  - 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása 

 Előadó: Kiss Tibor ügyvezető 

 

3.) Előterjesztés a fogászati alapellátás működési engedélyének módosításához 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Előterjesztés Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról és a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a Határ utca 

pályaszerkezetének hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok elvégzésére  irányuló 

közbeszerzési ajánlattételi felhívásáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

5.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

 

6.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadásáról  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

7.) Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság létrehozására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

8.) Simola István (Kisszállás, Csap u. 4.) temetkezési közszolgáltatóval kapcsolatos 

észrevételéről 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

9.) Németh János (Kisszállás, Zöldfa u. 57.) 0428/6 hrsz-ú ingatlanra tett vételi 

ajánlatáról 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

10.) Bunduláné Balázs Mária (Kisszállás, Hámán K. u. 11.) földügye  

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

11.) Kolibri Market Kft üzlethelyiség építésére szolgáló önkormányzati tulajdonú 

ingatlan  kijelöléséről 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

12.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

13.) Képviselői kérdések, interpellációk  

 

_______________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Beszámoló a Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervének 

végrehajtásáról 
 - Belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására vállalkozási szerződés jóváhagyása 

 - 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a 2012. év végi, Kormány részéről történő 

adósságkonszolidáció, valamint a 2013. január 1-től bevezetésre kerülő feladatfinanszírozás 

után megnyugtató, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete végre pozitív irányba mutat. A 

kötelezően és önként vállalt feladatokat az önkormányzat immár zavartalanul tudja biztosítani 

a település lakossága érdekében. Örvendetes, hogy jelentős pénzmaradvánnyal zárta az 

önkormányzat a 2013. gazdasági évet, és a rendelkezésre álló 36,2 millió Ft 

pénzmaradványból 12 millió Ft a szabad felhasználású pénzmaradvány. 

A belső ellenőrzéssel kapcsolatban elmondja, hogy 2012. december 31-ig a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás keretén belül került ellátásra a belső ellenőrzés, de a Belső Ellenőrzési 

Társulás megszűntével 2013. január 1-től az önkormányzat külső vállalkozó megbízásával 

biztosítja a feladatellátást.  

Javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint alkossa meg a 2013. 

évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló rendeletet, és fogadja el a napirendhez 

kapcsolódóan az önkormányzat belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására irányuló 

vállalkozási szerződést, és a belső ellenőrzési jelentést. 

 

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 ülésen megtárgyalta és az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy alkossa 

meg az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló rendeletét, és 

fogadja el a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződést, 

valamint a belső ellenőrzési jelentést. 

 

  ----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a 

 

12/2014.(IV.14.)  

önkormányzati rendeletét  

 

a Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervének végrehajtásáról,  
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 
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------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

41/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására  

vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja Gömzsik László (6413 Kunfehértó, Óvoda u. 

6.) 2014. évre irányuló belső ellenőrzési vezetői 

feladatok ellátására benyújtott ajánlatát. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásáról szóló 

vállalkozási szerződést kösse meg. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

42/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a Községi Önkormányzat 2013. éves belső 

ellenőrzéséről szóló jelentést. 

 

______________________ 

 

 

2. Kisszállás Önkormányzati Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása 
  

Előadó: Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kiss Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy az Önkormányzat Kft 2014. évi üzleti tervének 

összeállításánál úgy kalkulált, hogy azok a területek kapjanak támogatást, amelyek alig, vagy 

egyáltalán nem profitálnak.  

A 2013. év végével a kft dolgozói esetében is ismételten bevezetésre került a 8 órás 

foglalkoztatás, melyet ezúton kíván megköszönni a Képviselő-testületek. 2014. évben a kft-

ben foglalkoztatottak száma 14 fő. 
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Elsősorban a karbantartó műhelynél jelentkeznek a legnagyobb kiadások, mely a bér és 

járulék költségeken felül a közterületek fenntartása miatt ilyen nagymértékű. 

A Konyha esetében elmondja, hogy március 1-től a rezsiköltség 90 %-ról 100 %-ra került 

felemelésre, melynek következtében jelentős mértékben lecsökkent a szociális étkezők száma, 

viszont meg kell jegyezni, hogy a kieső létszámot valamelyest ellensúlyozza, hogy az 

engedéllyel étkezők száma viszont növekedett.  

A konyha bevételei között csak a rendszeres üzemi bevételek kerültek szerepeltetésre, mely 

nem tartalmazza az önkormányzati rendezvények alkalmával előállított étel és az egyéb 

megrendeléseket. 

A prognosztizált üzleti terv -2.782 e Ft-ban realizálódik, mely 2.400 e Ft-tal kevesebb, mint a 

2013. évi tervadatok. 

 

 

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 ülésen megtárgyalta és az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az 

Önkormányzati Kft  2014. évi üzleti tervét. 

 

 

Dr. Muskó Zsolt: Véleménye szerint, át kellene gondolni a kft jövőbeni pénzügyi helyzetét 

arra irányulóan, hogy az év végi kimutatásoknál a negatív eredmény legalább nullára, vagy 

pozitív irányba mozduljon el. Tisztában van a kft helyzetével, tudja, hogy eddig is az 

önkormányzati feladatok ellátására hozták létre, de gazdasági társaság lévén, célszerű lenne, 

ha nem negatív eredménnyel zárná a gazdasági évet. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vezetői szinten már 

felmerült a kérdés orvoslása. Több megoldás is kibontakozni látszik, mivel a piaccsarnok 

megépítését követően letelt az önkormányzat kötelező 5 éves üzemeltetői kötelezettsége, így 

az is számításba jöhetne, hogy a piac üzemeltetést az önkormányzat átadja a kft-nek. A piaci 

helypénzekből bevétel képződik, csupán a két üzlethelyiség bérbeadása és annak bevétele 

maradhatna az önkormányzatnál, mivel a bérleti jogviszony meghosszabbításában a testület az 

illetékes. További megoldást jelenthetne az is, ha az önkormányzat a kft azon területe 

esetében növelné meg a támogatás összegét, amelyeknél bevétel kimutathatóan nem várható. 

 

 

Kispál István: Javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg az önkormányzat 

tisztségviselőit, a kft ügyvezetőjét, hogy a prognosztizált költségek csökkentésére dolgozzon 

ki javaslatokat. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 
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43/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Kisszállás Önkormányzati Kft  

2014. évi Üzleti tervének elfogadásáról 

 

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján 

elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi 

Üzleti tervét. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

44/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Önkormányzati Kft negatív üzleti eredményének  

csökkentésére javaslat kidolgozására megbízás 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza az önkormányzati tisztségviselőket és a kft 

ügyvezetőjét, hogy az Önkormányzati Kft 2014. évi üzleti 

eredményének csökkentésére dolgozzon ki javasatokat és 

azt terjessze a testület elé. 

 

______________________ 

 

 

3. Előterjesztés a fogászati alapellátás működési engedélyének módosításához 
   

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy dr. Temesvári Hajnalka jelezte az önkormányzat felé, hogy az 

eddigiekben vele osztott rendelési időben fogorvosi ellátását nyújtó dr. Makra Dániel 

fogorvos kérte a szerződésének felbontását, mivel Budapesten kapott állást. A doktornő dr. 

Makra Dániel helyett keresett másik fogorvost, aki vállalná is az osztott rendelést.  

A változások átvezetéséhez az önkormányzatnak a fogászati alapellátás működési 

engedélyének módosítását kell kérnie, ezért javasolja, hogy a testület kezdeményezze a 

működési engedély módosítását. 

A napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a fogorvosi rendelő átköltöztetése és a 

helyiség átalakítása folyamatban van. 

Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy lakossági kezdeményezést követően Tóbiásné Nagy 

Ágnes felvállalta és összegyűjtött 101.000 Ft-ot, melyet befizetett a Polgármesteri Hivatal 

pénztárába, hogy az önkormányzat azt az elromlott fogászati röntgengép javíttatására fordítsa. 

Ezt az összeget az önkormányzat elkülönítetten kezeli és felkérte a fogorvosnőt, hogy rendelje 

meg a röntgengép javíttatását.  
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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 ülésen megtárgyalta és az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ő személyesen beszélt 

dr. Nagy Mihály fogorvossal, aki nagyon színpatikus fiatalember. A személyes megbeszélés 

alkalmával a doktor úr úgy nyilatkozott, hogy amennyiben ténylegesen is igény merülne fel, ő 

akár több óraszámban is tudná vállalni Kisszálláson a fogorvosi rendelést. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

45/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Fogászati alapellátás működési engedélyének módosításáról 

 

1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a fogászati alapellátás működési 

engedélyének módosításáról szóló előterjesztést és 

megbízza a Polgármestert, hogy a fogászati alapellátás 

működési engedély 2014. június 1. napjától történő 

módosítását kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervénél.  

 

2. A fogászati alapellátás telephelye: 6421 Kisszállás, 

Petőfi u. 22.  

 

3. A heti 11 óra rendelési idő 2014. június 1. napjától az 

alábbiak szerint oszlik meg: 

 

Dr. Temesvári Hajnalka fogorvos (6412 Balotaszállás, 

József A. u. 15.) esetében a rendelési idő heti 6 óra. 

 Hétfő:     7 
00

 – 11 
00

 óráig 

 Péntek :  17 
00

 – 19 
00

 óráig 

 

Dr. Nagy Mihály fogorvos (lakóhely: Debrecen, 

Simonyi út 37. III/29., tartózkodási hely: Szeged, 

Palánk u. 1. I/4. a.) esetében a rendelési idő heti 5 óra. 

 Szerda:  16 
00 

– 21 
00

 óráig. 
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4. A működési engedély időtartama alatt az eseti 

helyettesítést továbbra is dr. Jósa Zoltán fogorvos 

(6412 Balotaszállás, Fő tér 3.) látja el saját telephelyén 

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 6. szám alatti 

rendelőjében. 

 

______________________ 

 

 

4. Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a Határ utca 

pályaszerkezetének újraépítésének közbeszerzési eljárására vonatkozó 

hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok elvégzésére ajánlatkérésről 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Tájékoztatja a testületet, hogy a Határ utca pályaszerkezetének újraépítésének 

közbeszerzési eljárására az alábbiak miatt kell sort keríteni.  

2010-ben a szennyvíztisztítás és csatornázás pályázat benyújtásakor, majd a nyertes 

támogatási szerződés megkötésekor is úgy került megjelölésre, hogy a Határ  utca végén kerül 

megépítésre a szennyvíztisztító telep. Ebben változás nem is történt, viszont a tisztítótelep 

megközelítését szolgáló szilárd burkolatú útszakasz 330 m-ben került megjelölésre. A 

tényleges beruházási munkálatok megkezdésekor a helyszíni méréseket követően derült arra 

fény, hogy a megépítendő pályaszakasz a kiviteli tervekben megjelölt 330 m kétszerese, azaz 

közel 650 m. Ahhoz, hogy az önkormányzat a pályázatában vállalt kötelezettségének eleget 

tegyen, szükséges az eredeti tervekhez képest további 330 m útszakasz kiépítése. A felmerülő 

költség (becsült értéke) 38 millió Ft + Áfa, melynek fedezete az elnyert pályázati támogatás 

tartalék összegéből kerülne finanszírozásra. A forrás tehát rendelkezésre áll, viszont a 

pályázat tényleges megvalósítása érdekében szorítanak a határidők, ezért mielőbb meg kell 

kérni a Határ utca pályaszerkezetének újraépítési munkálataihoz a közbeszerzési tanácsadói 

feladatok ellátására irányuló ajánlatokat.  

Elmondja továbbá, hogy az önkormányzatnak minden év április 15-éig el kell fogadnia az 

éves közbeszerzési tervét, melyet a fentiekben ismertetett közbeszerzéssel megegyezően 

javasol elfogadásra. 

 

 

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 ülésen megtárgyalta és az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 

önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét, valamint a javasolja, hogy az önkormányzat az 

előterjesztésben szereplő három ügyvédi irodától kérjen árajánlatot a közbeszerzési tanácsadói 

feladatok elvégzésére. 

 

------------- 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

46/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja az 

önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét: 

 

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

KÖZBESZERZÉSI TERVE  

A 2014-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE 
 

Kisszállás Község Önkormányzata (6421 Kisszállás, Felszabadulás utca 28.) a 2014-es 

költségvetési évben az alábbi közbeszerzések megvalósítását tervezi: 

 

 

A beszerzés tárgya 

 

 

A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája 

 

Megbízási szerződés a „Kisszállás 

szennyvíztisztítása és csatornázása projekt” 

megvalósításához kapcsolódó Határ utca 

pályaszerkezet újraépítési munkái 330 m 

hosszban 

 

 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

 

 

 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

47/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Ajánlatkérés a Határ utca pályaszerkezetének újraépítésének közbeszerzési   

eljárására vonatkozó hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok elvégzésére 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

Kisszállás község szennyvíztisztítása és csatornázása 

KEOP 2.1.0/B/10-2010-0044 azonosító számú projekt-hez 

kapcsolódóan a Határ utca (330 m) pályaszerkezetének 

újraépítésének közbeszerzési eljárására vonatkozó 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatok elvégzésére 

az alábbi cégektől kér ajánlatot: 
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1. Dr. Simon Tamás - Simon Ügyvédi Iroda 
(székhely: 6000 Kecskemét, Zápolya I. u. 16.) 

2. Dr. Lórodi László Ügyvédi Iroda (székhely: 

8000 Székesfehérvár, Várköz út 4. 2.em./ 26.) 

3. Dr. Patai Géza ügyvéd (székhely: 1026 Budapest, 

Pasaréti út 72.). 

 

Az ajánlattétel leadási határideje: 2014. április 25. 

 

______________________ 

 

 

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 
 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként lemondja, hogy bár a beszámoló címében a 2013. évet 

szerepel, de a beszámoló maga felöleli a 2012. évet is. 

Megjegyzi továbbá, hogy a közigazgatásban 2013. január 1-jével történő változások (járások 

kialakítása), valamint a közeljövőben indult, illetve induló Kormányablakok létrejötte a 

nagyvárosokban jó, de az biztos, hogy a kistelepülések önkormányzatai viszont a rendszer 

vesztesei. Meglátása szerint a kistelepülések állampolgárai sem nyertek semmit, mivel 

számukra helybe van az ügyintézés. 

Ezt igazolja, amit a beszámolóban is ismertetett, és az előterjesztés mellékletében lévő 

ügyiratforgalmi statisztikai is alátámasztja, hogy a járási hivatalok felállásával a kistelepülési 

önkormányzatok munkái nem csökkentek olyan mértékben, mint azt tervezték, sőt, a helyben 

maradó személyi állomány leterheltsége lényegesen megnövekedett. Ugyancsak említésre 

méltó, hogy a járási hivatalhoz átkerülő személyi állomány képesítésének megfelelő munkát 

végez a járásnál, viszont a helyben maradó önkormányzati ügyintézők osztott munkakörben 

több szakterületet felölelve látják el, a sokszor nem képesítésünknek megfelelő újként 

megkapott munkaköröket. 

Problémát okoz az is, hogy a költségvetési törvényben a települések lélekszámához 

viszonyítva vannak meghatározva a hivatalokban finanszírozásra kerülő létszámok, mely 

esetünkben 7,03 fő, és nálunk ténylegesen a polgármester nélkül a hivatal létszáma 8 fő. 

Példaként említi, hogy Kelebia hasonló nagyságrendű település, ahol hivatali dolgozók száma 

12 fő, esetükben a dolgozók leterheltsége lényegesen kevesebb. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Áttanulmányozva a mellékletben lévő ügyiratforgalmi statisztikát, a 

megállapítható, hogy a 2012. évi adatokhoz (2928 főszám és 3152 alszám) képest csupán 150 

ügyirattal lett kevesebb a 2013. évi ügyintézés. Településünk esetében elmondható, hogy 

szinte nem csökkent az ügyiratok száma a járási hivatalok felállásával, ezzel szemben 4 fővel 

került át a járáshoz, míg a munkájuk itt maradt. Csak elismerését tudja kifejezni a hivatal 

dolgozóinak az elvégzett munkájukért.  
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Benedek János: Egyetért Képviselőtársával és megjegyzi, hogy a beszámoló bizony a 

tényeket igen szigorúan tükrözi. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

48/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról  

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

szóló beszámolót. 

 

______________________ 

 

 

6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadásáról  
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy az etikai kódex elfogadása egyrészt a közszolgálati 

tisztviselők szóló törvény előírása miatt vált szükségessé, másrészt az Állami Számvevőszék 

belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés 

működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről szóló jelentésében írta elő, hogy a 

polgármester terjessze a testület elé a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint 

az etikai eljárás szabályait tartalmazó, a jegyző által elkészített dokumentumokat.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

49/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja a Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexét.  
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az 

abban foglaltak betartatásáról a Jegyző bevonásával 

gondoskodjon. 

 

______________________ 

 

 

7. Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság létrehozására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a bizottság létrehozását a településen 

megalakult Főnix Egyesület kezdeményezte, mellyel egyetértve támogatja a bizottság 

felállítását. 

A bizottság tagjainak Bundula Melinda, Erdélyi Zsoldos Ildikó, Kádár Imre, Katus Károly és 

Turcsányi László személyeket kérte fel, akik az előzetes megkeresés során úgy nyilatkoztak, 

természetesen amennyiben a testület megválasztja őket, hogy vállalják a bizottsági tagságot. 

 

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 ülésen megtárgyalta és az 

Polgármester által javasolt személyek megválasztását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja, hogy a testület foglalja határozatába azt is, hogy a bizottság 

működéséhez térítésmentesen biztosítja a művelődési házban a helyiséget, és mindennemű 

adminisztrációs segítséget az ott dolgozók bevonásával. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

50/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Települési értéktár létrehozásáról és az  

Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar nemzeti 

értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó 

rendelkezései alapján élni kíván a települési 

értéktár létrehozásának lehetőségével.  
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2.) A Képviselő-testület – a polgármester javaslatára – 

a Települési Értéktár Bizottság tagjainak: 

1. Bundula Melinda (Kisszállás, Zója u. 2.) 

2. Erdélyiné Zsoldos Ildikó (Kisszállás Arany 

J. u. 3.) 

3. Kádár Imre (Kisszállás, II. körzet 62.) 

4. Katus Károly (Kunfehértó, Széchenyi u. 

18.) 

5. Turcsányi László (Kisszállás, Kossuth L. u. 

42/A.) 

személyeket választja meg. 

3.) A Képviselő-testület a bizottság működéséhez 

térítésmentesen biztosítja a Művelődési Ház és 

Könyvtár épületében lévő helyiségeket, valamint 

megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a bizottság 

működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

ellátásáról gondoskodjon. 

 

______________________ 

 

 

8. Simola István (Kisszállás, Csap u. 4.) temetkezési közszolgáltatóval 

kapcsolatos észrevétele 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat Simola István által 

tett észrevételt megküldte a temetőt üzemeltető Kegyelet Kft vezetőjének is, aki személyesen 

is felkereste az önkormányzatot és írásban is tájékoztatást adott az észrevételben 

elhangzottakra. 

Elmondja továbbá, meglátása szerint Simola István levele legfőképpen személyéhez, mint 

polgármesternek szól, de úgy látta jónak, ha ezt a testület elé terjeszti, annál is inkább, mivel a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az azt módosító 2013. évi 

CXXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 379/2013.(X. 25.) Korm. rendelet 

állapítják meg, hogy az eljáró szerv a testület és nem a polgármester egy személyben. Az 

észrevételt tevő egyéni sérelme vezérli – mert ennek már több ízben hangot is adott – 

ugyanakkor a beadványában a település lakosságára hivatkozik. 

A temető üzemeltetés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, nem lát problémát az 

üzemeltetővel kapcsolatban, sőt inkább az elmúlt hónapban egy vidéki személytől dicsérő 

levelet kapott, hogy a településen milyen rendezett a temető. 

A szolgáltató is elmondta, neki is jobb lenne, ha a szolgáltatási díjakat a 2000-es évekhez 

vissza lehetne igazítani, de sajnos erre nincs lehetősége. Őt is kötik a munkavédelmi 

előírások, ezért nem vállalhatja fel, hogy a sírok kiásása során nem szedi szét a síremléket. 

Azt megérti, hogy a hozzátartozóknak sokszor igen nagy költséggel jár, amikor a temetést 

követően a síremléket visszaállítják eredeti állapotába, de ha a sírásás közbe véletlenül 

beomolna a sír és vele együtt a több mázsás síremlék, akkor ki vállalná a felelősséget? 

A Kegyelet Kft ügyvezetője tájékoztatta, hogy a költségek csökkentése érdekében saját 

üzletrészéből egy hányadot adott el egy hódmezővásárhelyi hamvasztó cégnek, hogy a 

hamvasztásos temetkezési költségeket a lehetőségekhez képest valamelyest mérsékelni tudja. 
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Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, meglátása szerint a legnagyobb probléma, hogy a lakosság 

összekeveri a temető üzemeltetői feladatokat és a kegyeleti szertartás fogalmakat. 

Hangsúlyozni kívánja, hogy a jogszabályok nem is teszik lehetővé, hogy a temető üzemeltetés 

nyereséges legyen. Ezért vált gyakorlattá, hogy az önkormányzatok a tulajdonukban álló 

köztemetőket üzemeltetők részére kiadják, mert az üzemeltető, mint jelen esetben a Kegyelet 

Kft más oldalon, éppen a kegyeleti szolgáltatások nyújtásával tudja az üzemeltetés során 

fellépő kiadásait valamilyen formában kompenzálni. 

Amennyiben az önkormányzat lenne a temető üzemeltetője, akkor nála jelentkezne a temető 

fenntartásához kapcsolódó, villany, gáz, víz, szemétszállítási, és egyéb közterület fenntartási 

költségek, valamint az önkormányzatnak kellene foglalkoztatnia egy minimum 6 órás 

gondnokot, akinek bére és közterhei szintén az önkormányzatnál jelentkeznének. Ezzel 

szemben az önkormányzat az üzemeltetés során szinte semmi, talán a halott hűtés díját tudná 

bevételként elszámolni. Ezen okból van, hogy az önkormányzatok üzemeltetésre adják ki a 

temetőt. 

 

  

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 ülésen megtárgyalta Simola István 

temető üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételét, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

észrevételben megfogalmazott kérdésekre adja meg a választ. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

51/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Simola István (Kisszállás, Csap u. 4.) temető- 

üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételéről 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Simola István Kisszállás, Csap utca 4. szám 

alatti lakos az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető 

üzemeltetéséről szóló, a Képviselő-testület és a 

„Kegyelet” Kft. között létrejött közszolgáltatási 

szerződéssel kapcsolatos észrevételét és a Képviselő-

testület álláspontja a következő: 

 

1.) A Képviselő-testület fontosnak tartja hangsúlyozni, 

hogy a közszolgáltatási szerződés a temető 
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üzemeltetésére és nem a halotti szertartások 

megrendezésére terjed ki. 

 

2.) A köztemetőben az elhunyt hozzátartozója bármely 

temetkezési szolgáltatónál megrendelheti és azzal el is 

végeztetheti a temetési szertartást, a Kegyelet Kft-nek 

kizárólagossági jogot nem biztosított a szertartások 

megrendezésében. 

 

3.) A mellé- vagy rátemetés esetén a sírkeretek 

szétbontásával kapcsolatosan a polgármester írásban 

kereste meg a  temető üzemeltetőjét, akinek az 

álláspontja a következő: „A sírkeretek szétbontása, a 

talaj szerkezete, valamint munkavédelmi okok miatt 

szükséges, ezáltal is elhárítva az esetleges omlás 

veszélyből keletkező károkat.” 

 

4.) A Képviselő-testület a Kegyelet Kft-vel 2015. 

november 30-ig szóló közszolgáltatási szerződést 

továbbra is hatályban tartja, azt nem kívánja 

felmondani. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

határozatot és a Kegyelet Kft által megküldött választ 

küldje meg Simola István részére. 

 

______________________ 

 

 

9. Németh János (Kisszállás, Zöldfa u. 57.) 0428/6 hrsz-ú ingatlanra tett vételi 

ajánlatáról 
 

Előadó: Kispál István 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a testületi ülés előtt 1 nappal érkezett Váradi 

Anikó kérelme, melyet javasol a fenti tárgyú napirendi ponttal együttesen megtárgyalni. 

Elmondja, hogy az önkormányzati tulajdonú 0428/6 hrsz-ú terület tulajdonjogának 

megszerzése évek óta vita tárgya a két szomszédos tulajdonos Németh János (Kisszállás, 

Zöldfa u. 57.) és Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.) között.  

Javasolja, tekintettel arra, hogy a bíróság a Váradi Anikó részére értékesített 0428/6 hrsz-ú 

ingatlan adásvételi szerződését megsemmisítette, az önkormányzat fizesse vissza Váradi 

Anikó részére a vételárat, és a továbbiakban azzal zárja le az ügyet, hogy egyik fél részére se  

értékesítése az ingatlant. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésen megtárgyalta és javasolja a 

Képviselő-testületnek, az önkormányzat nyilvánítsa ki, hogy nem kívánja értékesíteni a 

tulajdonát képező 0428/6 hrsz-ú ingatlant, de igény esetén ingyenesen biztosítja a terület 

szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok részére a szolgalmi jogot. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

52/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

0428/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 0428/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

Németh János (Kisszállás, Zöldfa u. 57.) vételi ajánlatát 

és Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.) 

kérelmét és az alábbiak szerint határoz: 

 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi az 

önkormányzat és Váradi Anikó között létrejött 

adásvételi szerződés semmisségét, és Váradi Anikó 

részére visszafizeti a szerződés megkötésekor a 

Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetett 80.000 Ft 

vételárat. 

 

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 

tulajdonában lévő 0428/6 hrsz-ú ingatlant nem kívánja 

sem értékesíteni, sem bérbe adni, de amennyiben 

igény merül fel, akkor a szomszédos 

ingatlantulajdonosok részére biztosítja a területen 

történő átjáráshoz a szolgalmi jogot.  

 

______________________ 

 

 

 

10. Bunduláné Balázs Mária (Kisszállás, Hámán K. u. 11.) földügye  
  

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a földhivatali nyilvántartásban még mindig az önkormányzat 

tulajdonában szerepel a 740/49 hrsz-ú ingatlant, melyet Bundula János és felesége Bunduláné 

Balázs Mária 1994-ben megvásárolt az önkormányzattól. 

Javasolja a Képviselő-testületnek nevezett ingatlan kivett közterület művelési ágát beépítetlen 

területre történő átminősítését miután a vételár a korábbiakban már megfizetésre került. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Bunduláné Balázs Mária: Az ingatlan átminősítésével kapcsolatos költségeket magára 

vállalja. 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság a Humánpolitikai Bizottsággal tartott együttes ülésen megtárgyalta és az 

előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze az 

ingatlan átminősítését, és járuljon hozzá Bunduláné Balázs Mária részére történő 

értékesítéshez. 

 

Bunduláné Balázs Mária: Bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a telekértékesítéssel 

kapcsolatban a szavazásban nem kíván részt venni.  

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

53/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Bunduláné Balázs Mária képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Bunduláné Balázs Mária képviselőt személyes 

érintettség miatt a szavazásból kizárja. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

54/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

740/49 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 

Bunduláné Balázs Mária részére történő értékesítéséről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és: 

 

1. kezdeményezi az önkormányzat tulajdonát képező 

740/49 hrsz-ú 3690 m
2
 nagyságú kivett közterület 
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művelési ágú ingatlan beépítetlen területre történő 

átminősítését  

2. elismeri, hogy a kisszállási 740/49 hrsz-ú 3690 m
2
 

nagyságú ingatlan korábban Bundula János és 

Bunduláné Balázs Mária (Kisszállás, Hámán K. u. 

11.) részére értékesítésre került és egyben a vételárat 

kiegyenlítették, ezért elismeri Bunduláné Balázs 

Mária tulajdon jogát és hozzájárul ahhoz, hogy az 

ingatlan-nyilvántartásba e tény bejegyzésre kerüljön 

3. felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlan 

átminősítésével és a tulajdonjog bejegyzéssel járó 

mindennemű költség a tulajdonost terheli. 

 

______________________ 

 

 

11.  Kolibri Market Kft üzlethelyiség építésére szolgáló önkormányzati 

tulajdonú ingatlan  kijelöléséről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kolibri Market Kft 

képviselője személyesen felkereste, és kérte, hogy az általa üzemeltetett „100 forintos bolt” a 

település központjába történő új, mobil szerkezetes építményének az önkormányzat 

biztosítson ingatlanterületet. 

Javasolja, hogy az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal mögött 713 hrsz-ú területből  

biztosítson kérelmező részére akkora terület, hogy az üzlethelyiség felépíthető legyen.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Határozottan ellenzi, hogy a 713 hrsz-ú területből adjon az önkormányzat 

helyet az üzletnek. A hivatal épülete mögötti terület parkosított és mellette található a volt 

játszótér, amely szintén parkosításra került. Meglátása szerint egy ilyen mobil szerkezetű üzlet 

egyáltalán nem a tájba illő, azt teljesen elcsúfítaná. Az önkormányzat évek óta szépíti 

települést és óvja a zöld övezeteit, nem tartja célszerűnek, hogy pont oda helyet biztosítson az 

üzletnek.  

Javasolja, hogy helyette a szintén önkormányzati tulajdonú 534/2 hrsz-ú, a Felszabadulás u. 

32. szám alatti társasház udvarában biztosítson helyet az önkormányzat az ott lévő garázs 

helyiségek lebontatását követően. Ugyanis a garázsok már igen rossz állapotban vannak, azok 

szinte nem is garázsként, hanem csak fészerként funkcionálnak.  

 

Urlauberné Horváth Éva: Egyetért azzal, hogy a hivatal épülete mögötti terület helyett inkább 

az önkormányzati társasház udvarán kerüljön az üzlethelyiség részére hely biztosítva.  

 

Kispál István: Benne felvetődik, hogy a társasház mellet a terület nem lesz-e kicsi az 

építkezéshez, arra vajon megadják-e a hatóságok az engedélyeket. 
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Benedek János: Meglátása szerint városokban sokkal kisebb területeken is építkeznek, és a 

nevezett terület nem olyan kicsi, bőven van arra lehetőség, hogy a Jókai utcáról nézve 

hátrafelé megépülhessen az üzlet. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

55/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Kolibri Market Kft részére önkormányzati tulajdonú ingatlan kijelölése 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kolibri Market Kft üzlethelység 

megépítésére helyet kijelölő kérelmét. 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező 

534/2 hrsz-ú ingatlanból (a valóságban Felszabadulás u 

32.) a rajta elhelyezkedő társasház mögötti  területet jelöli 

ki.  

 

______________________ 

 

 

12. Tájékoztató 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: 

 

56/2014.(IV.10.) ÖK   H A T Á R O Z A T 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak 

szerint elfogadja a 7/2014.(II.4.) ÖK, a 8/2014.(II.4.) 

ÖK, a 9/2014.(II.4.) ÖK, a 10/2014.(II.4.) ÖK, a 

11/2014.(II.4.) ÖK, a 12/2014.(II.4.) ÖK, a 

13/2014.(II.4.) ÖK, a 14/2014.(II.4.) ÖK, a 

17/2014.(II.4.) ÖK, a 21/2014.(II.4.) ÖK, a 
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22/2014.(II.4.) ÖK, a 23/2014.(II.4.) ÖK, a 

32/2014.(II.27.) ÖK, a 36/2014.(II.27.) ÖK és a 

40/2014.(II.27.) ÖK számú lejárt határidejű 

határozatokról szóló tájékoztatást.  

 

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

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt képviselő-testületet az alábbiakról: 

 

- Dr. Prohászka Rád Imre gyermekorvos szerződését a Képviselő-testület a 

118/2013.(IX.12.) számú határozatában rendes felmondással (6 hónap) október 1. 

napjával felmondta. A gyermekorvossal kötött szerződés 2014. március 31-ével 

megszűnt. Jelenleg még Dr. Prohászka Rád Imre gyermekorvos biztosítja a feladat 

ellátást, de a már megszokott módon, hétfőn, kedden és pénteken helyettes biztosításával 

és csütörtöki napokon az által tartott rendelési időnek megfelelően.  

A feladat ellátás érdekében felkereste dr. Szarvas Gyula tompai gyermekorvost, aki 

jelenleg egészségi problémái miatt előre láthatóan még fél évig nem tudja vállalni 

Kisszálláson a gyermekorvosi ellátást, felépülését követően kérte, hogy ha még szükség 

lenne rá, akkor térjenek vissza a kérdésre. Szarvas Doktor Úr nagyon korrekt volt és 

elmondta, hogy a kisszállási betegeket rendelési idejében mindenkor térítés mentesen 

fogadja és ellátja. 

Prohászka Doktor Úr egyik jelenlegi helyettese dr. Németh Magdolna kiskunhalasi 

gyermekorvost is felkereste, aki hasonlóan módon, mint a fogászati alapellátás 

tekintetében tartós helyettesítéssel tudja és vállalná is Kisszállás települést, aki 

Kisszállási rendelőben, akár a kiskunhalasi saját rendelőjében. Jelenleg folynak az 

egyeztetések mind a Doktornő, mind az OEP bevonásával. 

 

- Papdi József kisszállási vállalkozó felkereste az önkormányzatot egy ismerősével, aki új 

befektetést szeretne létrehozni Kisszállás településen. A befektetés a most kiírásra 

kerülő 2014-2020-es évek stratégiai tervében meghirdetett és elnyert pályázat révén 

valósulhatna meg. A cél, hogy egy önkormányzati tulajdonú területen közel 5 hektáron, 

vélhetően egy üvegház megépítésével biokertészet kerüljön létrehozásra, amely 50 

személynek biztosítana a jövőben hosszútávon munkahelyet. Ezzel egy időben keres 

még a településen egy olyan pincehelyiséget, amely gombatermesztésre lenne alkalmas. 

Ehhez kér az önkormányzattól hosszabb távra lakásbérletet, hogy a pályázat 

megvalósítása során a vidéki vállalkozó helyből tudja nyomon követni a beruházás 

minden menetét. Ez egyelőre még csak terv szintjén jelentkezik, de a vidéki vállalkozó a 

kapcsolataira hivatkozva megvalósíthatónak tartja az elképzelését. 

 

- A területfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban a múlt héten Huber Helga kereste fel, és 

pontosításra került, hogy Kisszállásról a továbbiakban is igény az önkormányzati 

tulajdonú volt PUKI üzem egyik épületének pályázati forrás igénybevételével történő 

felújítása és tésztagyártó üzemmé való átalakítása. 

 

- A Kápolnai úton az útpadka kialakítása befejeződött, az út műszaki átadása is 

megtörtént. 

 

______________________ 
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13. Képviselői kérdések, interpellációk 

 
 

Dr. Muskó Zsolt: A pályázati lehetőségekkel kapcsolatban fel kívánja hívni a figyelmet, hogy 

a település belterületén az utak felújítására kellene hangsúlyt fektetni, mert bizony azok 

nagyon el vannak használódva. 

 

 

Kispál István: Megköszöni Képviselőtársa felhívását, és elmondja, hogy a 

szennyvízberuházás megvalósulásának befejeztével kerülhet arra majd csak sor, mert a 

beruházás során minden utca érintett a szilárd burkolat bizonyos szinten történő 

megbontásában. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy a 2014-2020-as évek fejlesztési pályázatait az ősszel 

fogja meghirdetni a Kormány. 

 

     

_______________ 
 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 óra 45 perckor 

berekesztette. 

 

Kmf. 

 

 

Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

   polgármester     címzetes főjegyző 

 

 


