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Kisszállás Község Önkormányzata 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2014. december 18-i nyílt üléséről 
 

 

 

 

19/2014.(XII.22) ÖK R A Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 5/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

20/2014.(XII.22.) ÖK R Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való 

rendelkezés egyes szabályairól szóló 9/2013.(VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, 

 

 

228/2014.(XII.18.) ÖK Települési adó bevezetésével kapcsolatos javaslatok 

kidolgozására megbízás 

 

 

21/2014.(XII.22.) ÖK R  A köztisztviselői juttatásokról 

 

 

229/2014.(XII.18.) ÖK Megbízás az önkormányzati tulajdonú telefonok 

használatával kapcsolatos szabályzat elkészítésére 

 

 

230/2014.(XII.18.) ÖK Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó 

döntés 

 

 

231/2014.(XII.18.) ÖK Kisszállás Község Önkormányzat 2015. év I. félévi 

munkaterve 

 

 

232/2014.(XII.18.) ÖK  Lakásalap számla megszüntetése 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18. du.  

16.00 órai kezdettel tartott soron következő nyílt üléséről. 

 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Csiszár Csaba jegyző 

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester 

Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,  

Malustyik László, Dr. Muskó Zsolt és  

Rozsnyai Attila képviselők 

 

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 napirendet tárgyalja meg azzal a 

kiegészítéssel, hogy kerüljön felvételre 10. napirendenként a „Javaslat lakásalap számla 

megszüntetésére” tárgyú napirend. 

 

 

 

 -------- 

 

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 a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése módosítására   

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

2.) Előterjesztés az önkormányzati vagyonáról szóló rendelet módosítására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

3.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adója 2014. évi mértékének 

felülvizsgálatáról  

Előadó: Csiszár Csaba jegyző 

 

 

4.) Javaslat a települési adó bevezetésére 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

5.) Javaslat a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

6.) Megbízás az önkormányzati telefonok használatának szabályzat készítésére 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

7.) Előterjesztés a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

8.) A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadása  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

9.) Beszámoló a Kegyelet Kft 2013. évben végzett feladatairól 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

10.) Javaslat lakásalap számla megszüntetésére 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

11.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

12.) Képviselői kérdések, bejelentések 

 
________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése módosítására   
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy rendelet módosítást a testület illetékes bizottsága az ülésén 

részletesen megtárgyalta, ahol – nyílt ülés révén – jelen volt azon két képviselőtársuk is, akik 

a nem bizottsági tagok, ezért kiegészítést nem kíván tenni. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Benedek János: Elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság a mai napon tartott ülésén részletesen megtárgyalta és a mellékletben foglaltak 

szerint javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 

rendeletének módosítását. 

 

Rozsnyai Attila: Érdeklődik, hogy a 2. számú mellékletben az önkormányzatnál a személyi 

juttatások, azon belül az egyéb külső személyi juttatások, a dologi kiadásoknál pedig a bérleti 

és lízing díjak, valamint a hivatalnál személyi juttatások jubileumi jutalom, cafeteria juttatás 

mit takarnak. 

 

Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, hogy a megjelenített lízingdíjak a hivatali 

esetében a fénymásoló gép, az önkormányzat esetében a felszerelt lámpatestek bérleti díjának 

összege, míg a külső személyi juttatások a választással kapcsolatos szavazatszámláló 

bizottsági tiszteletdíjakat tartalmazza. A hivatal esetében a jubileumi jutalom a címzetes 

főjegyző asszony 40 éves jutalmát tartalmazza, míg a cafeteria juttatás a hivatali 

köztisztviselőknek a törvény alapján járó bruttó 200.000 Ft/fő/év kiadását tartalmazza. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 

tartózkodással megalkotta a 

 

19/2014.(XII.22)  

önkormányzati rendeletét  

 

a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.7.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

___________________________ 
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2. Előterjesztés az önkormányzati vagyonáról szóló rendelet módosítására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és 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 mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

módosításra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletét. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a 

 

20/2014.(XII.22.)  

önkormányzati rendeletét  

 

az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 

9/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 2. 

mellékletét képezi. 

 

___________________________ 

 

 

3. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adója 2014. évi mértékének 

felülvizsgálatáról  
 

Előadó: Csiszár Csaba jegyző   

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és 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 mai napon tartott ülésén megtárgyalta és egyetértve az előterjesztésben 

foglaltakkal a Bizottság 2015. évre nem javasolja a Képviselő-testületnek a magánszemélyek 

kommunális adója mértékének emelését. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül tudomásul vette a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

___________________________ 
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4. Javaslat a települési adó bevezetésére 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat 2015. január 1-től egyenlőre nem tervezi új 

adónem bevezetését, és mivel még a 2015. évi költségvetés adatai sem ismertek, ezért azt 

javasolja a testületnek, egy elvi állásfoglalást hozva bízza meg a tisztségviselőket a lehetséges 

alternatívák kidolgozására. 

 

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 mai napon tartott ülésén részletesen megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak 

szerint javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg a tisztségviselőket új adónemek jövő 

évi költségvetés elfogadását követő bevezetésével kapcsolatos javaslatok kidolgozására. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

228/2014.(XII.18.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Települési adó bevezetésével kapcsolatos javaslatok kidolgozására megbízás 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a települési adó 2015. évi bevezetésére 

kifejezi elvi állásfoglalást és megbízza a tisztségviselőket, 

hogy dogozza ki a bevezetéssel kapcsolatos lehetőségeket, 

majd a 2015. évi költségvetési terv elfogadását követően 

terjessze azt a testület elé. 

___________________________ 

 

5. Javaslat a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, az Ügyrendi Bizottság a mai napon tartott ülésén 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint javasolja, hogy a képviselő-testület alkossa 

meg az új rendeletét a köztisztviselők juttatásairól. 
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

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

köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a 

 

21/2014.(XII.22.)  

önkormányzati rendeletét  

 

a köztisztviselői juttatásokról, mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

___________________________ 

 

6. Megbízás az önkormányzati telefonok használatának szabályzat készítésére 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és 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 mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Jegyzőt a szabályzat elkészítésével. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

229/2014.(XII.18.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Megbízás az önkormányzati tulajdonú telefonok  

használatával kapcsolatos szabályzat elkészítésére 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

megbízza a Jegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonú 

telefonok használatával kapcsolatos szabályzatot készítse 

el és a soron következő ülésen terjessze a testület elé.  
 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2015. január 31. 

 

___________________________ 
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7. Előterjesztés a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat 

módosítására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és 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 mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hozza meg döntését a településrendezési eszközök 

módosítására vonatkozóan. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

230/2014.(XII.18.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó döntés 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormány-

rendelet (továbbiakban: Eljr.) 16.§ (1) bekezdés szerint 

településrendezési eszközeinek áttekintésével a következő 

döntést hozta: 

 

1) A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat a 

0531/1 hrsz-ú telkekre tervezett gazdasági célú 

beruházás érdekében módosítandó. 

 

2) Felhatalmazza a polgármestert az Eljr. 37.§ szerinti 

előzetes tájékoztatásra, majd annak eredménye szerint 

a kérelmező anyagi teherviselése mellett a tervezési 

munka megrendelésére 

 
Határidő: az előírt egyeztetést követően azonnal 

Felelős: polgármester 

 

___________________________ 
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8. A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadása  
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat 2015. I. félévi munkatervének javaslatában a 

testület kötelező napirendjeit, valamint a már előre látott feladatokhoz kapcsolódó napirendi 

pontokat szedték sorrendbe.  

Javasolja, hogy a testület március 26-i ülésére tűzze napirendre az egészségügyi szektor, így a 

háziorvos, a fogorvos, a gyermekorvos és a védőnői szolgálat beszámolóinak megtárgyalását 

is. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: A Polgármester Úr szóbeli kiegészítésével elfogadásra javasolja az 

önkormányzat következő félévre vonatkozó munkatervet, melyet – tapasztalatból ismerve – az 

élet majd még alakítani, bővíteni fog. 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy a Kormány honlapján az EMMI-nél fel vannak már 

töltve az egészségüggyel kapcsolatos új fejlesztési tervek, és mivel két Képviselőtársa is az 

egészségügy területén tevékenykedik, ezért ajánlja azt figyelmükbe. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

231/2014.(XII.18.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Kisszállás Község Önkormányzat 

2015. év I. félévi munkaterve 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja a 2015. év 

I. félévi munkatervét: 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2015. év I. félévi 

M U N K A T E R V E 

 

2015. január 29. (csütörtök) 17.00 óra           Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

 

1.) Beszámoló a 2014. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: Kispál István polgármester 

   Csiszár Csaba jegyző 

   Benedek János bizottsági elnök 
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2.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Bizottsági feladatok: 

 

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság az 1. és a 2.  

napirendi pontokat tárgyalja meg. 

 

 

2015. február 12. (csütörtök) 17.00 óra        Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

 

1.) A Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervét megalapozó önkormányzati 

rendeletek és határozatok elfogadása 

a) Javaslat a gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyag norma 

felülvizsgálatára 

 Előadó: Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető 

 

b) Szociális és gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

 Előadó: Csiszár Csaba jegyző 

 

c) Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

d) Kócsóné Kürti Mária belső ellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló 

megbízási szerződésének jóváhagyása 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervének meghatározása, az erről szóló 

rendelet elfogadása 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

3.) Alapító okiratok felülvizsgálata 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Napraforgó Óvoda dolgozói 2015. évi továbbképzési programjának elfogadása 

Előadó: Varga Nándorné intézményvezető 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- a Humánpolitikai Bizottság     az 1. napirend a) és b) pontját, 

         valamint a 2. és a 4.) napirendi pontokat 

 

- az Ügyrendi Bizottság     az 1. napirend c) pontját 

 

- a Pénzügyi, Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság    az 1. és a 2.  napirendi pontokat 

 

tárgyalja meg. 
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2015. február 26. (csütörtök) 17.00 óra        Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

 

1.) Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének 

jóváhagyása 

Előadó: Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető 

 

2.) Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- Humánpolitikai Bizottság    a 1. napirendi pontot 

 

- a Pénzügyi, Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság    a 2. napirendi pontot 

 

tárgyalja meg. 

 

 

2015. március 26. (csütörtök) 17.00 óra   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

 

1.) Beszámoló a Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének végrehajtásáról  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása 

 Előadó: Kiss Tibor ügyvezető 

 

3.) 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) A 2015-2019. évek gazdasági program elfogadása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

5.) Beszámoló a háziorvosi, a fogorvosi és a házi gyermekorvosi ellátásról 

Előadó: háziorvos, fogorvos, gyermekorvos 

 

6.) Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről 

Előadó: Kádárné Nyíri Szilvia védőnő 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- a Pénzügyi, Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság    az 1., 2, 3, és a 4. napirendi pontokat 

 

- Humánpolitikai Bizottság    az 1., a 4., az 5. és a 6. napirendi pontokat 

 

- az Ügyrendi Bizottság    az 1. és 4. napirendi pontokat  

 

tárgyalja meg. 
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2015. április 30. (csütörtök) 17.00 óra   Polgármesteri Hivatal  tanácskozó terme 

 

1.) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2014. évi működéséről 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

3.) Beszámoló a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2014. évi tevékenységéről 

Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok 

 

4.) Beszámoló a 2014. évi közrend és közbiztonság helyzetéről 

Előadó: Molnár László Gábor kapitányságvezető 

 

Bizottsági feladatok: 

 

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság az 1. és 2. 

napirendi pontokat tárgyalja meg. 

 

 

2015. május 28. (csütörtök) 17.00 óra     Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

 

1.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása, valamint a 2014. 

évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása 

 Előadó: Kiss Tibor ügyvezető 

 

2.) Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 Előadó: Szociális Szolgáltató Központ 

                 Csiszár Csaba jegyző 

 

3.) Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról  

 Előadó: Kispál István polgármester 

               tanyagondnokok     

 

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

intézményi feladatokról 

Előadó: SZSZK vezető 

 

Bizottsági feladatok: 

 

- a Pénzügyi, Településfejlesztési és  

      Településüzemeltetési Bizottság    az 1. napirendi pontot 

 

- Humánpolitikai Bizottság    a 2., 3., 4, és az 5. napirendi pontokat  

 

tárgyalja meg. 
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2015. június 25.  (csütörtök) 17.00  óra     Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

 

1.) Pályázati felhívás  a civil szervezeteknek nyújtandó 2015. évi támogatásokra  

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Kitüntető díjra beérkezett javaslatok elbírálása (zárt ülés keretében) 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

Bizottsági feladatok 

 

- a Pénzügyi, Településfejlesztési és  

  Településüzemeltetési Bizottság    az 1. napirendi pontot 

 

- az illetékes bizottság     a 2.  napirendi pontot 

tárgyalja meg. 

___________________________ 

 

 

9. Tájékoztató a Kegyelet Kft 2013. évben végzett feladatairól 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésül elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető 

temetőüzemeltetési feladatairól a közszolgáltatási szerződésesben foglaltak alapján a Kegyelet 

Kft, mint üzemeletető minden évben tájékoztató jelleggel beszámol a testületnek. Javasolja, 

hogy a testület határozathozatal nélkül fogadja el az üzemeltető tájékoztatóját. 

 

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 mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben ismertetettek szerint 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kegyelet Kft tájékoztatóját fogadja el. 

 

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

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

___________________________ 

 

 

10. Javaslat lakásalap számla megszüntetésére 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, az önkormányzat megkereste Balotaszállás és Zsana 

települések önkormányzatait, és az előterjesztésben foglaltak szerint kérte, hogy a két 
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település képviselő-testülete is tárgyalja meg és járuljon hozzá a három település által nyitott 

közös lakásalap számla megszüntetéséhez, valamint a számlán lévő pénzösszeg Kisszállás 

Község Önkormányzat pénzforgalmi számlájára történő átvezetéséhez.  

Mindkét testület napirendjére tűzte a lakásalap számla megszüntetéséről szóló előterjesztést, 

és hozzájárultak ahhoz, hogy a számla megszüntetésre kerüljön, illetve a rajta lévő 

pénzösszeg Kisszállás Önkormányzat tulajdonába kerüljön. 

Javasolja a Képviselő-testület, hogy a járuljon hozzá a lakásalap számla megszüntetéséhez. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Megjegyzi, mivel a létrehozott támogatási rendszert már egyik település 

dolgozói sem veszik igénybe, ezért egyetért a lakásalap számla megszüntetésével, és örül a 

másik két település által Kisszállás Önkormányzata javára lemondott pénzösszegnek.  

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

232/2014.(XII.18.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Lakásalap számla megszüntetése 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Kisszállás – Balotaszállás – Zsana 

települések által 1984-ben a tanácsi dolgozók 

lakásépítésének és vásárlásának támogatására létrehozott 

lakásalap számla megszüntetéséhez hozzájárul. 

 

A Képviselő-testület megbízza a tisztségviselőket, hogy a 

lakásalap száma megszüntetéséről, valamint a számlán 

lévő 471.622 Ft Kisszállás Község Önkormányzata 

11732064-15339254 számú pénzforgalmi számlájára 

történő átvezetésről intézkedjen. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

___________________________ 

 

 

11. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: A Baba utcában elkészült az útfelújítás, és az orvosi rendelő, valamint a 

sportcsarnok közötti régi, emelet szintű járdaszakasz is felszedésre került. Az új aszfalt 
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rétegre még nincs felfestve a szegély, és az iskola parkban sem került kialakításra a 

vízelvezető árok, de ezeket a feladatokat is mielőbb elvégzik. 

 

Rozsnyai Attila: A sportcsarnok előtt még mindig jóval alacsonyabb a szint, mint az utca más 

részén, így a felújított út mentén feltöltött részt az elmúlt időszak erős esőzése már kezdi 

megsüllyeszteni. Tanácsos az árkolást mielőbb elvégezni. 

  

 

12. Képviselői kérdések, bejelentések 

 
 

Malustyik László: Érdeklődik, hogy a belterületen lévő salakos utcákban, mint a Hársfa, 

Akácfa, és még lehetne egy jó párat sorolni, lesz-e? várható-e azok aszfalt réggel történő 

ellátása. 

Megjegyzi továbbá, hogy Felszabadulás utcán az iskola előtt szükséges lenne egy zebra 

felfestése is. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Felhívja a figyelmet a Piaccsarnok és az Április 4. utca találkozásánál 

lévő betonkockás járda balesetveszélyességére. Ugyanis, most, hogy az ivóvíz 

gerincvezetékének cseréjé miatt ott is felástak, majd próbálták visszaállítani az eredeti 

állapotot, de az sajnos nem igazán sikerült, így a járdaszaka most nagyon veszélyes a kiálló 

betonlapok miatt. 

 

 

Benedek János: Tudomására jutott, hogy a településen korábban hosszú évekig praktizáló Dr. 

Kasza Géza háziorvos elismerést kapott Balog Zoltán Úrtól az emberi erőforrások 

miniszterétől. Javasolja, hogy Kisszállás település is fejezze ki elismerését. Jelzi továbbá, 

hogy a Csap utcai közvilágításnál még plusz egy kandeláberre volna igény az ott élő lakosság 

részéről. 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, az önkormányzat most, hogy a 

szennyvízberuházás földmunkái befejeződtek folyamatosan keresni fogja annak lehetőségét, 

hogy a szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi utcák is szilárd burkolattal legyenek 

ellátva. Az elmúlt időszakban inkább csak összekötő, vagy forgalom elterelő, és külterületi 

mezőgazdasági utak kiépítésére voltak pályázati lehetőségek, de bízik abban, hogy a 

következő években a települések belterületi úthálózatának kiépítésére, felújítására is lesz 

pályázati forrásból lehetőség, ugyanis ezt saját önkormányzati erőből megvalósítani nem 

tudják. 

 

Az iskola előtti gyalogátkelőhely igényét az önkormányzat is próbálta érvényesíteni, de sajnos 

a közútkezelő mindig valamilyen kifogással van, és nem teszi lehetővé annak kialakítását. A 

fő utca forgalmára, a gyermekek balesetveszélyének elkerülésre érdekében ismételten kérték a 

közútkezelőtől a fő utca szélesítését. 

 

Köszöni Képviselőtársa Piaccsarnok melletti járdaszakasz beleset-veszélyességével 

kapcsolatos észrevételét, és intézkedni fog annak megszüntetéséről. Elmondja továbbá, hogy a 

településen megvalósuló ivóvízminőség javító program keretében folynak jelenleg a 

települése szinte egész belterületén kisebb-nagyobb szakaszban a földmunkálatok a egyrészt a 
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gerincvezeték cserjének biztosítása másrészt a vízhálózat tolózárainak cseréje érdekében, és 

sajnálatos módon bizony sokszor nem olyan a kivitelező vállalkozó részéről a helyreállítás, 

mint az elvárható lenne. Ennek érdekében a szüksége lépéseket meg fogják tenni. 

 

Dr. Kasza Gézát javasolja elhívni egy önkormányzati rendezvényre, ahol köszönthetnék a 

doktor urat és ily módon csatlakozhatna az önkormányzat is az elismeréshez. A Csap utcai 

közvilágítás kiegészítésére vonatkozó felvetést továbbítani fogja a szolgáltató felé.  

 

_____________ 
 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17.00 órakor berekesztette. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Kispál  István               Csiszár Csaba 

   polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 


