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Kisszállás Község Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. augusztus 11-i üléséről 
 

 

 

113/2014.(VIII.11.) ÖK   Állami Számvevői javaslat megtárgyalásáról és az  

     Intézkedési terv módosításáról 

 

114/2014.(VIII.11.) ÖK   Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezetői megbízása 

 

115/2014.(VIII.11.) ÖK   Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő 

     kizárásáról 

 

116/2014.(VIII.11.) ÖK  Nyugdíjas Egyesület támogatásáról 

 

117/2014.(VIII.11.) ÖK     Minor Portus Alapítvány támogatásáról 

 

118/2014.(VIII.11.) ÖK   Szociális Alapítvány támogatásáról 

 

119/2014.(VIII.11.) ÖK         Polgárőr Egyesület támogatásáról 

 

120/2014.(VIII.11.) ÖK   Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató 

     Egyesület támogatásáról 

 

121/2014.(VIII.11.) ÖK     Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület támogatásáról 

 

122/2014.(VIII.11.) ÖK   Mozgáskorlátozottak Kisszállási Csoportja támogatásáról 

 

123/2014.(VIII.11.) ÖK          Kisszállási Sport Club támogatásáról 

 

124/2014.(VIII.11.) ÖK       Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

125/2014.(VIII.11.) ÖK          Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása  

     Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

126/2014.(VIII.11.) ÖK             Szavazatszámláló Bizottsági tag megválasztásáról 

 

127/2014.(VIII.11.) ÖK  708/3/A/4 hrsz-ú ingatlan vételárának meghatározása 

 

128/2014.(VIII.11.) ÖK  Napraforgó Óvoda tetőszerkezet helyreállításához  

     árajánlat elfogadása 

 

129/2014.(VIII.11.) ÖK      Transinvest Budapest Kft részére az önkormányzati 

     tulajdonú Marx u. 9. szám alatti ingatlan bérbeadása 

 

130/2014.(VIII.11.) ÖK             Újszülött gyermekek támogatásáról 

 

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

 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 11. du.  

17 órai kezdettel tartott üléséről. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Botka Sándor alpolgármester  

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Benedek János, Baumgartner József,  

Bunduláné Balázs Mária és Urlauberné Horváth Éva képviselő, 

Rambala Ágnes igazgatási főelőadó 

Erdélyiné Zsoldos Ildikó pályázó. 

 

 

 

 

Távolmaradt: Dr. Muskó Zsolt képviselő. 

 

 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 

6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

 

 

Az ülést megnyitja. 

 

 

 

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg.  

 

 

 

 

  

 -------- 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

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

 

1.) Előterjesztés az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésről készült intézkedési 

terv módosításáról 

 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

2.) Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálása 

     

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

3.) Civil szervezetek 2013. évi pályázati támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolóinak jóváhagyása és a 2014. évi pályázatainak elbírálása 

  

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

4.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókör 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására 

 

  Előadó: Csiszár Csaba HVI vezető 

 

 

5.) Önkormányzati tulajdonú 708/3/A/4 hrsz-ú raktárhelyiség értékbecslés ügye 

 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

6.) Napraforgó Óvoda tetőszerkezet viharkár okozta helyreállításához árajánlat 

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

7.) Kisszállás,  Marx u. 9. szám alatti önkormányzati lakásbérleti kérelmének 

elbírálása 

 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

8.) Javaslat újszülött gyermekek támogatására 

 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

9.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 

 

 

________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Előterjesztés az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésről készült 

intézkedési terv módosításáról 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

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 mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Állami Számvevőszéki ellenőrzési jelentés 

intézkedési tervének módosítását. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

113/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Állami Számvevői javaslat megtárgyalásáról  

és az Intézkedési terv módosításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Állami Számvevőszék másodszori 

módosítási javaslatáról szóló előterjesztést és 2014. 

február 4-i ülésén a 8/2014.(II.4.) ÖK határozattal 

elfogadott, valamint a 62/2014.(IV.24.) ÖK számú 

határozattal módosított  intézkedési tervet az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

INTÉZKEDÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 

 

Kisszállás Község Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának, egyes 

kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló 

ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentés megállapításaira 

 

A Polgármester részére tett javaslatok alapján: 

2. Az Mötv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kísérje figyelemmel az Önkormányzat 

gazdálkodásának szabályszerűségét. Az Mötv. 67. § f) pontja alapján gondoskodjon a belső 

kontrollrendszer működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések be nem tartása, valamint a 

teljesítésigazolás, illetve az érvényesítés kontrollokkal összefüggésben feltárt hiányosságok, 
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szabálytalanságok tekintetében az esetleges munkajogi felelőséggel kapcsolatos körülmények 

kivizsgálásáról, majd a vizsgálat eredményének függvényében tegye meg a szükséges 

munkajogi intézkedéseket. 

 

Feladat:  

 Ki kell vizsgálni a teljesítésigazolással és az érvényesítési kontrollokkal 

összefüggésben feltárt hiányosságok, szabálytalanságok munkajogi felelősséggel 

kapcsolatos körülményeit. A vizsgálat eredményének függvényében meg kell tenni a 

szükséges munkajogi intézkedéseket. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2014.09.30. 

 Figyelemmel kell kísérni az önkormányzat szabályszerű gazdálkodását. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A Jegyző részére tett javaslatok alapján: 

5. a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollokkal kapcsolatban: 

Intézkedjen – a teljesítésigazolás és az érvényesítés vonatkozásában feltárt hiányosságok 

megszüntetése, illetve az operatív gazdálkodás során a működésbeli hibák megelőzése, 

feltárása és kijavítása érdekében – arról, hogy  

a) az Áht. 38. § (1) bekezdésén alapuló teljesítésigazolás során az Ávr. 57. § (1) bekezdésében 

előírtaknak megfelelően, ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizzék és igazolják a 

kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, az ellenszolgáltatást is magában 

foglaló kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését, valamint az Ávr. 57. § (3) bekezdése 

szerint a teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalásnak a 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával igazolják; 

 

b) az érvényesítő a kifizetéseket megelőzően a teljesítésigazolás alapján – az Ávr. 57. § (3) 

bekezdése szerinti esetben annak hiányában is – az összegszerűségnek, a fedezet 

meglétének és a megelőző ügymenetben az Áht., az Áhsz., az Ávr. előírásai és a belső 

szabályzatokban foglaltak betartásának az ellenőrzése – az Ávr. 58. § (1)-(3) bekezdései 

szerint – történjen meg; 

 

c) a kötelezettségvállalások nyilvántartását az Ávr. 56. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak 

megfelelően vezessék, és az utalványokon, valamint pénztárbizonylatokon az Ávr. 59. § 

(3)-(4) bekezdése alapján a kötelező tartalmi elemeket tüntessék fel. 

 

Feladat: Meg kell szüntetni a teljesítésigazolás és az érvényesítés vonatkozásában feltárt 

hiányosságokat, illetve meg kell előzni és feltárni a működésbeli hibákat, az Ávr. 57. § 

(1),(3) és az 58. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően. A kötelezettségvállalások 

nyilvántartásba vételét a rá vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni. A belső 

szabályzatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően módosítani, aktualizálni kell. A 

feltárt hiányosságok jövőbeni kiküszöbölése érdekében a gazdálkodási jogkörök 

gyakorlását évente belső ellenőrzés keretében vizsgálni kell.  

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2014.08.31. 

Végrehajtás: folyamatos 
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Jelen módosító intézkedési terv a 8/2014.(II.4.) ÖK határozatban, valamint a 62/2014. 

(IV.24.) ÖK határozatban elfogadott intézkedési tervvel együtt érvényes. 

 

________________________ 

 

 

2. Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálása 
     

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a művelődési ház és könyvtár intézményvezetői megbízatás 

2014. augusztus 31-ével eljár, ezért az önkormányzat pályázatot írt ki az állás betöltésére. A 

megadott határidőig egyetlen pályázat érkezett a jelenleg is intézményvezető feladatokat 

ellátó Erdélyiné Zsoldos Ildikó részéről. 

Megkérdezi Erdélyiné Zsoldos Ildikó pályázót, hogy pályázati anyagának nyílt ülésen történő 

tárgyalásához hozzájárul-e. 

 

Erdélyiné Zsoldos Ildikó: Kinyilvánítja, hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát nyílt ülés 

keretében tárgyalja a Képviselő-testület. 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a pályázat elbírálás érdekében a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a műveszeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezéséréről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 7.§ (6) bekezdésben 

foglaltak alapján az önkormányzat felkérte Huber Helga közművelődési szakértőt, hogy a 

benyújtott pályázatról adjon szakértői véleményt. 

A szakértő összességében érdemesnek ítélte meg a pályázatot, de felhívja a Képviselő-testület 

figyelmét, hogy fenti jogszabály 6/G.§-a alapján a vezetői megbízást követő 2 éven belül a 

vezetőnek akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell 

elvégeznie.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott 

ülésén megtárgyalta a pályázatot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek és messze 

menően támogatja Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezetői megbízását.  

Megjegyzi, hogy bár a 4 órás vezetői munkaidőbe a számos rendezvény és program 

megszervezése eddig sem és vélhetően ezután sem fog beleférni, ennek ellenére Ildikó ennek 

mindig eleget tett, melyért külön köszönet illeti őt. 

 

Kispál István: Elmondja, örül, hogy Ildikó ismételtet benyújtotta pályázatát, mindannak 

ellenére, hogy az önkormányzat pénzügyi keretei és a finanszírozás bizony igen kicsi 

mozgásteret nyújt az intézménynek. Ennek ellenére, a település lakói mindig színvonalas és 

szép rendezvények részese lehetettek. 

A szakértői véleményt, valamint a 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdésében 

foglaltakat figyelembe véve javasolja, hogy Erdélyiné Zsoldos Ildikót 2014. szeptember 1-től 
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további 5 évre bízza meg a Képviselő-testület a művelődési ház és könyvtár intézményvezetői 

feladataival. 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

114/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Erdélyiné Zsoldos Ildikó (Kisszállás, Arany J. u. 3.) 

megbízása a Kisszállás Községi Önkormányzat 

Művelődési Ház és Könyvtár vezetői feladatainak ellátására 

  

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület az 

1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva – figyelembe véve az 1992. évi 

XXXIII. törvényt és a végrehajtásáról szóló 150/1992. 

(XI.20.) Kormány rendeletben foglaltakat – Erdélyiné 

Zsoldos Ildikó (sz.: Zsoldos Ildikó, Kiskunhalas 

1962.03.20. anyja neve: Kádár Erzsébet) Kisszállás, 

Arany J. u. 3. szám alatti lakost, az intézmény 

közalkalmazottját megbízza Kisszállás Község 

Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár vezetői 

feladatainak ellátásával 2014. szeptember 1. napjától 

2019. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 

részfoglalkoztatásban napi 4 órában.  

Illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg.   

(F fizetési osztály 11 fizetési fokozat) 

     Besorolás szerinti alapilletménye:  87.100 Ft 

     Magasabb vezetői illetménypótlék:  23.000 Ft 

     Egyéb szakképzettségi pótlék:                         7.000 Ft 
 

        Összesen:           117.100 Ft 

  

Erdélyiné Zsoldos Ildikó: Megköszöni a Képviselő-testület egyhangú támogatását és az 

intézményvezetőnek történő megbízását. 

________________________ 

 

 

3. Civil szervezetek 2013. évi pályázati támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolóinak jóváhagyása és a 2014. évi pályázatainak elbírálása 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a 2014. évi pályázatok benyújtásának feltétele volt, hogy az 

előző évben támogatásban részesülő civil szervezet a támogatás felhasználásáról a beszámolót 

elkészítse és a képviselő-testület elé terjessze. Ennek mindazon civil szervezet eleget tett, 

amely a 2013. év során támogatásban részesült. 
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Elmondja, hogy a pályázatok elbírálását a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta, melynek 

keretében az önkormányzat a civil szervezetek részére 2014. évben elkülönített és 

rendelkezésre álló 500.000 Ft-os forrást az alábbiak szerint osztotta meg a pályázatot 

benyújtott pályázók között: 

- Nyugdíjas Egyesület részére   100.000 Ft 

- Minor Portus Alapítvány részére    80.000 Ft 

- Szociális Alapítvány részére     70.000 Ft 

- Polgárőr Egyesület részére     50.000 Ft 

- KISZE részére      50.000 Ft 

- Főnix Egyesület részére     50.000 Ft 

- Mozgáskorlátozottak csoportja részére   50.000 Ft 

- Sport Club        50.000 Ft 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület fentiekben javasoltak szerint támogassa a településen 

működő civil szervezetek 2014. évi tevékenységét. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott 

ülésén megtárgyalta és a Polgármester Úr által javasolt támogatással javasolja a Képviselő-

testületnek a civil szervezetek pályázatát. 

Bejelenti, hogy a Nyugdíjas Egyesület vezetőjeként, valamint a Szociális Alapítvány 

kuratóriumi tagjaként a személyes érintettsége fennáll, ezért nyilatkozik, hogy a két civil 

szervezet esetében a szavazásban nem kíván részt venni. 

 

Botka Sándor: Megjegyzi, hogy bizottsági ülésen javasolt támogatási összegek 

megállapításánál az egyes civil szervezetek által megjelölt programok, a szervezetek 

tevékenysége, szerepköre és nem utolsó sorban a taglétszáma került figyelembe vételre. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

115/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Urlauberné Horváth Éva képviselőt személyes 

érintettség miatt a Nyugdíjas Egyesület és a Szociális 

Alapítvány pályázata elbírálásának szavazásából kizárja. 

 

------------- 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

116/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Nyugdíjas Egyesület támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján elfogadja a Kisszállási Nyugdíjas 

Egyesület (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10.) 2013. 

évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

tájékoztatót. Az egyesület által benyújtott pályázatot 

elbírálva 2014. évben az egyesület részére 100.000 Ft 

támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

117/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Minor Portus Alapítvány támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján elfogadja a Minor Portus Alapítvány 

(6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 23.) 2013. évi 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

tájékoztatót. Az egyesület által benyújtott pályázatot 

elbírálva 2014. évben az egyesület részére 80.000 Ft 

támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

------------ 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

118/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Szociális Alapítvány támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján elfogadja a Szociális Alapítvány (6421 

Kisszállás, Iskola u. 20-22.) 2013. évi önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót. Az 

egyesület által benyújtott pályázatot elbírálva 2014. 

évben az egyesület részére 70.000 Ft támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

119/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Polgárőr Egyesület támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján elfogadja a Kisszállási Polgárőr 

Egyesület (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 35.) 2013. 

évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

tájékoztatót. Az egyesület által benyújtott pályázatot 

elbírálva 2014. évben az egyesület részére 50.000 Ft 

támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

 

------------- 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

120/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján elfogadja a Kisszállási Kulturális 

Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület 

(6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.) 2013. évi 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

tájékoztatót. Az egyesület által benyújtott pályázatot 

elbírálva 2014. évben az egyesület részére 50.000 Ft 

támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

121/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján a Kisszállási Négyestelepi Főnix 

Egyesület (6421 Kisszállás, Kossuth u. 42/A.) által 

benyújtott pályázatot elbírálva 2014. évben az egyesület 

részére 50.000 Ft támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

 

------------- 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

122/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Mozgáskorlátozottak Kisszállási Csoportja támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján elfogadja a Mozgáskorlátozottak 

Kisszállási Csoportja 2013. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló tájékoztatót. Az egyesület által 

benyújtott pályázatot elbírálva 2014. évben a kisszállási 

csoport részére 50.000 Ft támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

123/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállási Sport Club támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján elfogadja a Kisszállási Sport Club 

(6421 Kisszállás, III. körzet 33.) 2013. évi 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

tájékoztatót. Az egyesület által benyújtott pályázatot 

elbírálva 2014. évben az egyesület részére 50.000 Ft 

támogatást nyújt. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

__________________ 
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4. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókör 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására 
 

 Előadó: Csiszár Csaba Helyi Választási Iroda Vezetője 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) vezetője 

2014. augusztus 1-től megbízás alapján Csíszár Csaba, aki jelenleg nyári szabadságát tölti, 

ezért nem tud jelen lenni az ülésen.  

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az október 12-ére kitűzött önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választással egyidejűleg 1200 településen a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választására is aznap kerül sor. A választási törvény szerint a 

választás lebonyolításához az illetékes bizottságokat a törvényben megjelölt határidőig a HVI 

vezetőjének javaslatára a Képviselő-testületnek kell megválasztania.  

A HVI vezetője a  Helyi Választási Bizottságnak, valamint a nemzetiségi szavazókör 

Szavazatszámláló Bizottságának tagjaira az előterjesztésben foglaltak szerint tett javaslatot. 

A Helyi Választási Bizottság póttagjának Alattyányi Lászlónét javasolja, de mivel őt az 

előzőekben a Képviselő-testület a 31/2014.(II.27.) ÖK határozatával a 003. szavazókör 

póttagjának már megválasztotta, ezért a helyére a szavazatszámláló bizottságba új póttagot 

kell választania a testületnek. Javasolja, hogy a 003. szavazókör póttagjának Fodor Zoltánné 

Kisszállás, Kodály u. 14. szám alatti lakos kerüljön megválasztásra. 

Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy a bizottsági tagok személyére tett javaslatot 

megelőzően megkeresésre kerültek az érintett személyek, akik nyilatkoztak, hogy a 

megválasztásuk esetén vállalják a tisztségek betöltését. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

124/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján, az alábbiakban  

felsorolt személyeket helyi választási bizottsági tagnak 

megválasztja. 

 

 1. Tóth Csaba    Hunyadi u. 23. 

 2. Zsigmond Szilvia   Baba u. 4. 

 3. Erdélyiné Zsoldos Ildikó  Arany J. u. 3.  

 

 Póttagok:   

 4. Alattyányi Lászlóné  Hunyadi u. 17. 

 5. Sörös Attila           Kállai É. u. 8. 
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------------- 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

125/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása  

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

Kisszállás község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
24.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
alábbi személyeket a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása szavazatszámláló bizottsági 
tagjának megválasztja: 
 

1. Kovács Tibor  Május 1. u. 53. 

2. Szabó Katalin  Rákóczi u. 2. 

3. Magyarfi Edit  Zöldfa u. 14. 

 

Póttagok: 

4. Varga Edina  Felszabadulás u. 45. 

5. Tóbiás Mihály  Nap u. 18. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

126/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Szavazatszámláló Bizottsági tag megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 003. 

szavazókör szavazatszámláló bizottsági póttagjának 

Alattyányi Lászlóné Kisszállás Hunyadi u. 17. helyett 

Fodor Zoltánné Kisszállás, Kodály u. 14. szám alatti 

lakost választja meg. 

 

________________________ 

 

 

5. Önkormányzati tulajdonú 708/3/A/4 hrsz-ú raktárhelyiség értékbecslés 

ügye 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Kispál István: Elmondja, hogy az előző testületi ülésen a 111/2014.(VI.26.) ÖK                                                

határozatban foglaltak alapján az ingatlanrész értékesítése érdekében elkészítésre került a 

raktárhelyiség értékbecslése.  

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a  helyszíni szemle során bizony igen lehangoló 

képet festett az „irodaként” nyilvántartott, de a valóságban raktárként funkcionáló helyiség, 

amely közmű nélküli és szorosan az üzlethelyiséghez van hozzáépítve, külön bejárta nincs is, 

csak az üzlet felöl. Az összességében 33,14 m
2
 terület több kis helyiségből tevődik össze, 

mint vizesblokk, lépcső, kis helyiség. 

Minden tényezőt figyelembe véve az előterjesztésben foglaltak alapján egy forgalomképes ár 

került meghatározásra. Javasolja, hogy az értékbecslésben (adó- és értékbizonyítványban) 

szereplő 350.000 Ft-os vételárat határozza meg a Képviselő-testület az értékesítés során. 

 

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 mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az értékbecslés alapján 350.000 Ft-ban 

javasolja a Képviselő-testületnek a raktárhelyiség értékesítését. 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy az önkormányzatnak több tényezőt is figyelembe 

kellett vennie a fent nevezett helyiség értékbecslése során. Egyrészt azt, hogy a jelenlegi 

vételi ajánlatot tevőn kívül vajon más megvenné-e az ingatlanrészt, neki viszont szüksége van 

rá, másrészt, ha ezt az önkormányzatnak kellene rendbe hoznia, akkor arra bizony nem lenne 

forrása. Ilyen állapotban az  épület csak veszíteni tud értékéből. 

 

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

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

127/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

708/3/A/4 hrsz-ú ingatlan vételárának meghatározása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az ingatlan értékbecslése alapján az 

önkormányzati tulajdonú Kisszállás, Déryné u. 2., 

708/3/A/4 hrsz-ú, kivett iroda megjelölésű, 33,14 m
2
 

nagyságú ingatlan vételárát 350.000 Ft-ban határozza 

meg. 

________________________ 

 

6. Napraforgó Óvoda tetőszerkezet viharkár okozta helyreállításához 

árajánlat 
  

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az augusztus 5-i éjszakai 

vihar következtében az egyébként is már megroskadt óvodatető szerkezete olyannyira 

megrongálódott, hogy életveszély miatt az óvoda azonnali bezárását kellett elrendelni. Így az 

óvoda nyitva tartást 7 nappal kellett megrövidíteni, mivel augusztus 11-étől az éves felújítási 

munkálatok miatt egyébként is a nyári szünet megkezdődött volna. 

Szerencsére nem az egész óvodai tetőszerkezet, hanem csak annak egy bizonyos része, az 

irodahelyiség feletti szakasz esetében áll fenn az életveszély. Amennyiben annak kijavítására 

a 2014/2015-ös tanév megkezdéséig nem kerül sor, akkor a tanév megnyitásakor a sérült és 

veszélyes tetőszerkezet által érintett szakaszt le kell zárni balesetveszély elkerülése 

érdekében.  

Az önkormányzat minden intézményére kötött vagyonbiztosítást és természetesen a 

káreseményt követően az azonnal jelentésre is került a biztosító felé, akinek kárszakértője már 

a helyszíni szemlét is lefolytatta. A helyszíni szemle során készült felvételek egyértelműen 

igazolják, hogy bár az életveszély jelen vihar esetén alakult ki, de a tetőszerkezet megrogyása 

már egy előző rongálódásnak a következménye, így várhatóan az önkormányzat a biztosítás 

50 %-ára lesz jogosult. A másik 50 % fedezetére pedig még augusztus 6-án az Ebr 

elektronikus rendszerben vis maior támogatás nyújtott be az önkormányzat. Reméljük a két 

forrás fedezni fogja a rendkívüli káresemény kiadásait. 

A tetőszerkezet mielőbbi helyreállítása érdekében az önkormányzat 2 cégtől kért ajánlatot, 

mely az előterjesztés ismertet. A két ajánlat közül az önkormányzat számára kedvezőbb, 

alacsonyabb árajánlatot tevő Paprika Zsolt tetőfedő ács mester ajánlatát javasolja a Képviselő-

testületnek 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 mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a Polgármester Úr által is javasolt Paprika 

Zsolt tetőfedő ácsmester ajánlatának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

128/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Napraforgó Óvoda tetőszerkezet helyreállításához árajánlat elfogadása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a 

Napraforgó Óvoda viharkár okozta tetőszerkezetének 

helyreállításához Paprika Zsolt (6400 Kiskunhalas, 

Bükkönyös u. 31.) tetőfedő ácsmester ajánlatát elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

feladat elvégzésére kösse meg a vállalkozási szerződést. 
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________________________ 

 

7. Kisszállás,  Marx u. 9. szám alatti önkormányzati lakás bérleti 

kérelmének elbírálása 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Transinvest Budapest Kft részéről megkeresték az 

önkormányzatot és kérték az önkormányzati tulajdonú Marx u. 9. szám alatti ingatlan 

bérbevételét 2015. június 30-ig. Az ingatlant egy mérnöki csoport kívánja igénybe venni, akik 

az 55-ös számú főút építését felügyelik és kooperációs megbeszéléseket tartanának ott, nem 

lakás céljára vennék igénybe. 

Az előzetes megbeszélések és helyszíni megtekintés során nyilatkoztak, hogy az ingatlan 

29.025 Ft/hó összegű bérleti díját elfogadják. Kérték továbbá, hogy az önkormányzat 

végezzen el egy tisztító meszelést, valamint az ingatlanba kerüljön bevezetésre a wifi, 

melynek a költségeit megtérítik. Tekintettel az épület felszereltségére, részükről igény merült 

fel a konyhai berendezések és kiegészítők biztosítására, amelyet saját költségükön 

biztosítanának és a bérleti jogviszony után az ingatlanban is hagynak, ezért annak költségét a 

bérleti díjba kérték beszámítani. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2014. szeptember 1-től az ingatlant a fenti 

feltételekkel adja bérbe a Transinvest Budapest Kft részére. 

 

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 mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek kerüljön 

bérbe adásra az önkormányzati tulajdonú ingatlan. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

129/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Transinvest Budapest Kft részére az önkormányzati tulajdonú 

Marx u. 9. szám alatti ingatlan bérbeadása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az önkormányzati tulajdonú Kisszállás, 

Marx u. 9. szám alatti ingatlant 2014. szeptember 1-től 

2015. június 30-ig bérbe adja a Transinvest Budapest Kft 

(1106 Budapest, Fehér út 10. a-b) részére. 

 

A Képviselő-testület: 
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1. az ingatlan bérleti díját 2014. december 31-ig havi 

29.025 Ft-ban határozza meg, 

2. hozzájárul, hogy a bérlő az ingatlant konyhai 

berendezésekkel és kiegészítőkkel lássa el, melynek 

költségét teljes összeg erejéig a bérleti díjból jóváír 

részére, 

3. megbízza a Polgármestert, hogy a lakásbérleti 

szerződést kösse meg. 

 

________________________ 

 

8. Javaslat újszülött gyermekek támogatására 

 
Kispál István: Elmondja, a korábbiakban már többször is esett róla szó, de soha nem került 

még foganatosításra, ezért, most az augusztus 20-i Falunapok alkalmával javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy kerüljön hagyományként bevezetésre az újszülött gyermekek 

támogatása. Az ünnepi műsor keretében lehetne minden előző év augusztus 20-a és adott év 

augusztus 20-a között megszületett gyermek részére egy-egy emléklapot, 10.000 Ft-os 

vásárlási utalványt, valamint az anyuka részére egy csokor virágot átadni.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Támogatja a javaslatot, és meglátása szerint a lakosság is értékelné 

az önkormányzat e szép gesztusát a település újszülöttjei tekintetében.  

 

Botka Sándor: Örül, hogy a Falunap alkalmával kerül e szép hagyomány bevezetésre és 

támogatja a Polgármester Úr javaslatát. 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

130/2014.(VIII.11.) ÖK                                                H A T Á R O Z A T  

 

Újszülött gyermek támogatásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és bevezeti, hogy a települési falunapon 

augusztus 20-a alkalmából adott év és előző év augusztus 

20-a között született gyermekek részére 10.000 

Ft/gyermek támogatás kerüljön szétosztásra. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 

támogatás kiadásait a soron következő költségvetési 

rendelet módosításakor építse be az önkormányzat 2014. 

évi költségvetésébe. 
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________________________ 

 

 

9. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 
 

  

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szennyvíz beruházás a terv 

szerint folyamatosan halad. A településen összesen 17 km csőhálózat kiépítéséből immár 13 

km kiépítésre került. A kivitelező a szennyvíztisztító telep építésének kezdetét szeptember 23-

ára tervezte, de az önkormányzat már jelezte felé, hogy lehetőségekhez képest hamarabb 

kezdődjenek a munkálatok. 

Az önkormányzat a Fundamenta Lakáskasszával is folyamatosan tartja a kapcsolatot, a 

Belügyminisztérium részéről pedig 1 hónapra kapcsolattartót jelöltek ki a projekttel 

kapcsolatban. Az már biztos, hogy a Víziközmű Társulásnak a beruházás végéig működnie 

kell, de a kérdés továbbra is az, hogy vajon a rendelkezésre tartási hitelt a társulás mikor 

mondhatja vissza. 

 

Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Polgármesteri Hivatalnál jelenleg 2 álláspályázat 

került kiírásra, az egyik a jegyző álláshelyre, a másik pedig egy adós-pénzügyes álláshely 

tekintetében. 

______________ 
 

 

 

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

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

   polgármester     címzetes főjegyző 


