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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. január 29-i nyílt üléséről
3/2015.(I.29.) ÖK

Polgármesteri hatáskörben és az átruházott hatáskörben
hozott 2014. évi döntésekről szóló beszámoló elfogadása

4/2015.(I.29.) ÖK

Nemzetiségi önkormányzat működési feltételeiről szóló
megállapodás felülvizsgálata

5/2015.(I.29.) ÖK

Kócsóné Kürti Mária belső ellenőrzési ajánlatának
elfogadása

6/2015.(I.29.) ÖK

Halasi Többcélú Kistérségi
Megállapodásának módosítása

7/2015.(I.29.) ÖK

Falugondnokok Duna-Tisza Közi
együttműködési megállapodásának

8/2015.(I.29.) ÖK

Önkormányzat
tulajdonában
lévő
vonalas
mobiltelefonok használata belső utasításának
szabályzatának elfogadása

9/2015.(I.29.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

10/2015.(I.29.) ÖK

„Akik a hazáért haltak” emlékére kopjafa állítással
kapcsolatos kiadások felmérése

11/2015.(I.29.) ÖK

Önkormányzati intézmények szennyvízkivezetésének
részleges kivitelezési munkáira vonatkozó árajánlat
kiválasztásáról

12/2015.(I.29.) ÖK

Nagy Istvánné (Kisszállás, Zöldfa u. 21.) vételi
ajánlatáról

13/2015.(I.29.) ÖK

Horváth
Bettina
(Kisszállás,
közalkalmazotti kinevezése

14/2015.(I.29.) ÖK

Mondovics Hajnalka (Mélykút,
közalkalmazotti kinevezése

15/2015.(I.29.) ÖK

Tájékoztató
a
végrehajtásáról

lejárt

_____________________________

Társulás

Társulási

Egyesületének

Gorkij
Zrínyi

határidejű

és
és

u.13.)
u.

20.)

határozatok
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29. du.
17.00 órai kezdettel tartott soros nyílt üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Csiszár Csaba jegyző
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,
Malustyik László és Rozsnyai Attila képviselők,
Farkas Brigitta nemzetiségi önkormányzat elnöke,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Távolmaradt: Dr. Muskó Zsolt képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg azzal a
kiegészítéssel, hogy 11.) napirendi pont felvételre az Előterjesztés közalkalmazotti jogviszony
létesítéséről szóló napirend.

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

3
NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Beszámoló a polgármesteri hatáskörben, valamint az átruházott hatáskörben hozott
2014. évi döntésekről
Előadó: Kispál István polgármester, Csiszár Csaba jegyző
Benedek János bizottsági elnök
2.) Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Kispál István polgármester

kötött

együttműködési

3.) Kócsóné Kürti Mária ajánlata az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési feladatok
ellátására
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Előterjesztés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete együttműködési megállapodásának
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Önkormányzati telefonok használatának szabályzata
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
7.) Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításra
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Előterjesztés a Magyar Nemzetőr Szövetség ajánlatának megvitatására (Akik a
Hazáért haltak)
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Előterjesztés a kivitelező kiválasztása az önkormányzati
szennyvízkivezetésének részleges kivitelezési munkáira
Előadó: Kispál István polgármester

intézmények

10.)
Nagy Istvánné (Zöldfa u. 21.) vételi ajánlata az önkormányzati tulajdonú 608
és 609 hrsz-ú ingatlanokra
Előadó: Kispál István polgármester
11.)

Előterjesztés közalkalmazotti jogviszony létesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester

12.)

Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

13.)

Képviselői kérdések, bejelentések
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Beszámoló a polgármesteri hatáskörben,
hatáskörben hozott 2014. évi döntésekről

valamint

az

átruházott

Előadó: Kispál István polgármester, Csiszár Csaba jegyző
Benedek János bizottsági elnök
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a polgármesteri hatáskörben, illetve az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló beszámolót a humánpolitikai és a pénzügyi bizottság is részletesen
megtárgyalta, ezért ezzel kapcsolatban további kiegészítést nem kíván tenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014.
évben polgármesteri, illetve átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén a mai ülésén
tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint a 2014. évben hozott
döntésekről szóló beszámolót.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
3/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Polgármesteri hatáskörben és az átruházott hatáskörben hozott
2014. évi döntésekről szóló beszámoló elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a polgármesteri hatáskörben, valamint az
átruházott hatáskörben hozott 2014. évi döntésekről szóló
beszámolót.
___________________________

2.) Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az előterjesztésben is már ismertetettek alapján nem javasolja a
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
4/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Nemzetiségi önkormányzat működési feltételeiről
szóló megállapodás felülvizsgálata
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felülvizsgálta a Kisszállás Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működési feltételeiről és a végrehajtási
feladatok ellátásáról szóló megállapodását, melyet a
216/2014.(XI.27.) ÖK számú határozattal elfogadottak
szerint helyben hagy.
___________________________

3.) Kócsóné Kürti Mária ajánlata az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési
feladatok ellátására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a belső ellenőrzés
önkormányzati feladat, melynek kiadása az éves költségvetésben
Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint Kócsóné Kürti
belső ellenőrzésre tett javaslatát az önkormányzat fogadja el és az
vállalkozási szerződés kerüljön megkötésre.

kötelezően ellátandó
tervezésre is került.
Mária könyvvizsgáló
ellenőrzésre irányuló

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Kócsóné
Kürti Mária belső ellenőrzés elvégzésére irányuló ajánlatát.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
5/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Kócsóné Kürti Mária belső ellenőrzési ajánlatának elfogadása
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Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló (6100
Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 1.) Kisszállás Község
Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési feladataira
250.000 Ft + Áfa összegű ajánlatát.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
belső ellenőrzési feladatok ellátására kösse meg a
vállalkozói
szerződést
Kócsóné
Kürti
Mária
könyvvizsgálóval.
___________________________

4.) Előterjesztés a Halasi Többcélú
megállapodásának módosításáról

Kistérségi

Társulás

Társulási

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a társulási megállapodás módosítása az önkormányzati
törvényben foglaltaknak való megfelelés, valamint a választásokat követő személycserék
miatt vált szükségessé. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak
szerint fogadja el a társulási megállapodás módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
6/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
1) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2004. június 1. napjával létrehozott, többszörösen
módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosítását az 1. melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosításokkal
egységes
szerkezetbe
foglalt
megállapodás aláírására.
___________________________
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5.) Falugondnokok
Duna-Tisza
megállapodásának jóváhagyása

Közi

Egyesülete

együttműködési

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a településen létrejövő tanyagondnoki
szolgálat létrehozásától kezdve tagja a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének,
melynek keretében az általuk megrendezésre kerülő képzéseken és találkozón vesznek részt
nemcsak a tanyagondnokok, hanem a település vezetői is. Szükségesnek tartja az
együttműködést és javasolja, hogy az önkormányzat 2015. évre vonatkozóan is kösse meg az
egyesülettel az együttműködési megállapodást, és a működéséhez 42.000 Ft-tal járuljon
hozzá.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a falugondnoki egyesülettel
az előterjesztésben foglalt együttműködési megállapodást kösse meg.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
7/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének együttműködési megállapodásának
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és megbízza a Polgármestert, hogy az
előterjesztésben foglaltak szerint:
1. kösse meg a 2015. évre vonatkozó együttműködési
megállapodást a Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületével (6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.), és
2. az egyesület részére biztosítsa a 2015. évi
költségvetéséből
tanyagondnoki
szolgálatonként
21.000 Ft, összesen 42.000 Ft támogatást.
___________________________

6.) Önkormányzati telefonok használatának szabályzata
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testület a december 18-i ülésén bízta meg a Jegyző Urat a
szabályzat elkészítésével, mivel az önkormányzati tulajdonban lévő telefonok használati
rendje még nem volt szabályzatba foglalva.
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Az előterjesztésben szereplő szabályzati javaslat a telefonhasználat tekintetében – mivel az a
használók részéről nem elrugaszkodott, hanem valóban a minimális szükségletek igényében
kerülnek felhasználásra – méltányolható díjtételek megfizetését tartalmazza.
Kiegészítésként elmondja még, tekintettel arra, hogy az önkormányzat évekkel ezelőtt a
Vodafone telefontársasággal kedvezményes flottacsomagot alakított ki, így a dolgozók
kihasználva a hálózaton belüli, egymás közti ingyenes beszélgetés lehetőségét nagy számban
igényeltek mobiltelefont.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati
tulajdonában lévő telefonok használatára vonatokozóan az előterjesztésben foglalt
szabályzatot fogadja el.
Rozsnyai Attila: Érdeklődik, hogy az előzőekben említett önkormányzati telefonok száma
hogyan alakul, illetve az előfizetés hogyan történik.
Csiszár Csaba: Tájékoztatja a Képviselő Urat, hogy megközelítőleg 80 telefon van az
önkormányzati flottacsomag keretében használatban, mely nemcsak a hivatali dolgozók,
hanem az összes önkormányzati intézményben (óvoda, művelődési ház, gondozási központ,
konyha, karbantartó műhely) dolgozó személyzetet öleli fel. Az előfizetés a mostani
szabályzatban foglaltak kivételével minden esetben a dolgozó által megadott névre és címre
kerül számlázásra, az önkormányzat ugyan készfizető kezességet vállalt a flottacsomag
keretében kiadott telefonok használati díjának megfizetésére, de azokkal nem szokott
probléma lenni, a tényleges használó azt rendszeresen fizeti a szolgáltató részére.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
8/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzat tulajdonában lévő vonalas és mobiltelefonok
használata belső utasításának és szabályzatának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja az önkormányzat tulajdonában lévő vonalas és
mobiltelefonok használatára vonatkozó belső utasítást és
szabályzatot.
___________________________
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7.) Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításra
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a
Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosítását.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
9/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kisszállás Község Önkormányzata
Művelődési Ház és Könyvtár 200/2009.(XII.17.) ÖK
számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatának III. Fejezet Az intézmény szervezeti
felépítése Az intézmény szolgáltatási, nyitva tartási rendjét
az alábbiak szerint módosítja:
„Az intézmény szolgáltatási, nyitva tartási rendje:
Az intézmény nyitva tartásáért
valamennyi szakalkalmazott felelős.

a

vezető

mellett

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő
Zárva
Kedd
9.00 – 12.00 és 13.00 – 18.00
Szerda
10.00 – 12.00 és 13.00 – 18.00
Csütörtök
10.00 – 12.00 és 13.00 – 18.00
Péntek
9.00 – 12.00 és 13.00 – 18.00
Szombat
9.00 – 15.00
Kölcsönzési idő:
Hétfő
Kedd

-10.00 – 12.00 és 13.00 – 18.00

10
13.00 – 18.00
13.00 – 18.00
10.00 – 12.00 és 13.00 – 18.00
9.00 – 13.00

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

A művelődési ház nyitva tartása:
Hétfő
10.00 – 18.00
Kedd
10.00 – 18.00
Szerda
10.00 – 18.00
Csütörtök
10.00 – 18.00
Péntek
10.00 – 21.00
Szombat
9.00 – 15.00”
___________________________

8.) Előterjesztés a Magyar Nemzetőr Szövetség ajánlatának megvitatására
(Akik a Hazáért haltak)
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy mindkét bizottság megtárgyalta és elviekben nem zárkózott el
attól, hogy a településen „Akik a hazáért haltak” tiszteletére egy kopjafa és emléktábla
kerüljön elhelyezésre. Javasolja, a Képviselő-testület bízza a Polgármestert, hogy mérje fel és
terjessze a testület elé az emlékhely ünnepélyes keretek közötti átadásával kapcsolatban
felmerülő kiadások kidolgozására.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert
a kopjafa állítással kapcsolatos kiadások felmérésére.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén a mai ülésén
tárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert a kopjafa
állítással kapcsolatos kiadások felmérésére, és a 2015. évi költségvetésből történő
megvalósíthatóságának lehetőségét terjessze a testület soron következő ülésre.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
10/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

„Akik a hazáért haltak” emlékére kopjafa állítással
kapcsolatos kiadások felmérése
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Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és megbízza a Polgármestert, hogy „Akik a
hazáért haltak” emlékére kopjafa állítással kapcsolatos
költségek 2015. évi költségvetésből történő megvalósítását
mérje fel és a soron következő ülésen terjessze a testület
elé.
___________________________

9.) Előterjesztés a kivitelező választása az önkormányzati intézmények
szennyvízkivezetésének részleges kivitelezési munkáira
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat 5 regisztrált vállalkozót
keresett meg az önkormányzati intézmények szennyvízkivezetésének részleges kivitelezési
munkáira vonatkozó árajánlat kérés ügyében. Az öt vállalkozó közül 1 helyi és 1 vidéki
vállalkozó nyújtotta be árajánlatát a munkálatok elvégzésére.
Az árajánlatokat több szempont alapján áttekintve összességében megállapítható, hogy
sajnálatos módon a helyi vállalkozó árajánlata igen jelentős mértékben magasabb, mint a
vidéki vállalkozó ajánlata. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak is érdeke a munkálatok
mielőbbi elvégzése, valamint annak bekerülési költségének kedvezőbb mértéke áll érdekében,
ezért a két ajánlat közül Darányi Zsolt kiskunhalasi egyéni vállalkozó árajánlatát javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és a Polgármester Úr által is ismertetett szempontok figyelembe
vételével Darányi Zsolt egyéni vállalkozó ajánlatát javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra.
Rozsnyai Attila: A munkálatok elvégzését szerződésben kell rögzíteni, melyben javasolja,
hogy a garancia vállalásról is rendelkezzenek. Tudomása szerint nagyobb beruházások esetén
a teljesítés igazolásával a felmerült kiadások nagyobb hányada kerül kifizetésre, és egy rész
visszatartásra kerül, mely csak a garancia lejártával kerül megfizetésre. Itt nem lehetne valami
hasonlót alkalmazni?
Ceglédi Zoltánné dr.: A testület korábbi ciklusai során is mindig az volt a szokás, hogy a
testület megtárgyalta a benyújtott ajánlatokat, azok közül kiválasztotta a számára
legkedvezőbbet és felbízta a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzésére irányuló
vállalkozási szerződést terjessze a testület elé jóváhagyás céljából. Most is ezt az eljárás kell
követni, így lehetőség nyílik arra, hogy a testület a szerződés tervezetet áttekintve
érvényesíthesse a számára legfontosabb kritériumokat. Például a garancia kérdését.
Javasolja, hogy a testület még a 2015. évi költségvetés elfogadása előtt hagyja jóvá Darányi
Zsolt egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződést, hiszen az önkormányzatnak
érdeke, hogy mielőbb rá tudjon csatlakozni, lehetőség szerint már a próbaüzem kezdetekor a

12
szennyvízhálózatra, hiszen a közintézmények jelenlegi szippantási költségei jelentősen
megterhelik az önkormányzat költségvetését.
Csiszár Csaba: Meglátása szerint, miután a testület határozatban kiválasztja a nyertes ajánlatot
tevő kivitelezőt, melyről a kivitelező soron kívül értesítést kap, ezért nincs akadálya annak,
hogy a jövő hét elején rendkívüli ülés keretében tárgyaljon a testület a vállalkozási szerződés
jóváhagyásáról.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
11/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Önkormányzati intézmények szennyvízkivezetésének
részleges kivitelezési munkáira vonatkozó árajánlat kiválasztásáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak alapján az
önkormányzati intézmények szennyvízkivezetésének
részleges kivitelezési munkáira Darányi Zsolt egyéni
vállalkozó (6400 Kiskunhalas, Kiffer u. 2.) ajánlatát
fogadja el.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a
2015. évi költségvetésében a munkálatok elvégzésével
járó kiadásokra fedezetet biztosít.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
munkálatok elvégzésére irányuló vállalkozási szerződést
soron kívül terjessze a testület elé jóváhagyás céljából.
___________________________

10.)
Nagy Istvánné (Zöldfa u. 21.) vételi ajánlata az önkormányzati
tulajdonú 608 és 609 hrsz-ú ingatlanokra
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat a közmunkaprogram kapcsán
a saját tulajdonában lévő ingatlanán végzi mezőgazdasági tevékenységét, ezért nem javasolja
a 608 és a 609 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítését.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és a Polgármester Úr által is javasoltak alapján nem javasolja a
Képviselő-testületnek a fentiekben megnevezett ingatlanok értékesítését.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
12/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Nagy Istvánné (Kisszállás, Zöldfa u. 21.) vételi ajánlatáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Nagy Istvánné Kisszállás, Zöldfa u. 21. szám
alatti lakos vételi ajánlatát.
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező
608 és 609 hrsz-ú ingatlanokat nem kívánja értékesíteni.
___________________________

11.)

Előterjesztés közalkalmazotti jogviszony létesítéséről

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testület a decemberi rendeletmódosítás során már döntött az
önkormányzat 2015. január 1-jei létszámáról, melyhez kapcsolódóan az előterjesztésben
szereplő két fő közalkalmazotti kinevezést szükséges a testületnek jóváhagynia. Valójában 1
álláshely került feltöltésre Horváth Bettina személyével, de mivel az álláshelyre kinevezett
személy februárban fogja szülési szabadságát megkezdeni, ezért az ő távollétében tartós
helyettesítéssel került kinevezésre Mondovics Hajnalka.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Csiszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
lehetővé teszi a pályáztatás nélküli jogviszony létesítését. A korábbiakban meghirdetett
köztisztviselői álláshelyre beérkezett pályázók közül a feladat ellátásához megfelelő
végzettséggel rendelkező személyt alkalmasnak találtuk, ezért a testület hozzájárulását
szükséges még a két személy kinevezéséhez.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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13/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Horváth Bettina (Kisszállás, Gorkij u.13.) közalkalmazotti kinevezése
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva és
figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 83/A. (1) bekezdésében
foglaltakat Kisszállás Község Önkormányzata pénztárosi
feladatainak ellátására 2015. január 01. napjától kinevezi
Horváth Bettina (szül.: Horváth Bettina, Kiskunhalas,
1990.07.05. an: Hegyi Julianna) Kisszállás, Gorkij u. 13.
szám alatti lakost teljes munkaidejű, határozatlan időre
szóló közalkalmazotti jogviszonyba.
Munkaidő:
napi 8 óra
Besorolás: D fizetési osztály
01 fizetési fokozat
Illetménye:
79.000 Ft/hó
Garantált bérminimumra
való kiegészítés :
43.000 Ft/hó
Összesen:
122.000 Ft/hó
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
14/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Mondovics Hajnalka (Mélykút, Zrínyi u. 20.) közalkalmazotti kinevezése
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva és
figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 83/A. (1) bekezdésében
foglaltakat Kisszállás Község Önkormányzata pénztárosi
feladatainak ellátására 2015. január 21. napjától
helyettesítés jogcímén, teljes munkaidejű, határozott időre
– Horváth Bettina távollétének idejére – kinevezi
Mondovics Hajnalka (szül.: Mondovics Hajnalka,
Kiskunhalas, 1983.10.15. an: Csordás Ibolya) 6449
Mélykút, Zrínyi utca 20. szám alatti lakost
közalkalmazotti jogviszonyba.
Munkaidő:
napi 8 óra
Besorolás: E fizetési osztály
03 fizetési fokozat
Illetménye:
93.895 Ft/hó
Garantált bérminimumra
való kiegészítés :
28.105 Ft/hó
Összesen:
122.000 Ft/hó
___________________________
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12.)
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt
történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
15/2015.(I.29.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a 142/2014.(IX.11.) ÖK, a
216/2014.(XI.27.) ÖK, a 219/2014.(XI.27.) ÖK, a
222/2014.(XI.27.) ÖK, a 226/2014.(XI.27.) ÖK a
230/2014.(XII.18.) ÖK és a 232/2014.(XII.18.) ÖK
számú lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást.
---------------Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy:
-

Az önkormányzat által első körben 2013. évben, majd 2014. évben az önkormányzati
intézmények napelemmel történő ellátására benyújtott pályázata támogatásban
részesült 71,6 % támogatási intenzitással, annak ellenére, hogy a pályázat
benyújtásakor bruttó 100 %-os támogatottsággal került meghirdetésre az energiamegtakarításra irányuló beruházás. A napelemes panelek az önkormányzati
intézményekre, így a polgármesteri hivatal, a művelődési ház, az óvoda, a
sportcsarnok, valamint az idősek otthona, konyha és az iskola (közös konstrukcióban)
kerülnének felszerelésre.
A tegnapi napon a pályázatíró cég személyesen kereste fel az önkormányzatot és arról
tájékoztatott, hogy „Brüsszel nyomására” kellett a támogatási intenzitás csökkentést
végrehajtani. A Kormány azonban nem kívánja magára hagyni a nyertes pályázókat,
főként azért is, mivel a pályázat során számos közintézmény (rendőrség,
kormányhivatalok, önkormányzatok) kívánja a napelemes beruházást végrehajtani. A
nyertes pályázók hiányzó forrásainak megteremtését a BM önerő alap biztosíthatja. Az
erre vonatkozó 2015. évi jogszabály ugyan még nem született meg, de a pályázatíró
cég kapcsolataira hivatkozva erről tájékoztatta az önkormányzatot. Tekintettel arra,
hogy ha mégsem kerül kiírásra a hiányzó forrás tekintetében a BM önerő alap
pályázat, akkor az önkormányzatnak azzal is számolnia kell, hogy saját erő
biztosításával meg tudja-e valósítani a pályázatában vállaltak. A közel 45 millió Ft-os
beruházáshoz a jelenlegi 71,6 %-os támogatási intenzitás mellé az önkormányzatnak
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még közel 9 millió Ft saját erőt kellene biztosítani, mely a jelenlegi ismeretek szerint a
költségvetésében nem áll rendelkezésre.
-

A temető kerítés lécei egyes helyeken még nagyon rossz állapotban vannak, továbbá
hasonló helyzet áll fenn a gyermekorvosi rendelő kerítése esetén is. Mindkét helyen
fenyőlécekből áll a kerítés, melyek az idő múlásával igen tönkre mentek. A lécek
helyrehozása festéssel már nem biztosítható, helyette inkább új léceket kellene
kivágatni. Ennek érdekében az Alpolgármester Asszony ajánlatot kért egy öttömösi
fafuvarozó vállalkozótól, aki 30.000 Ft/m3-es árajánlatot adott 1,5 m hosszú
akácrönkre. Az önkormányzatnak van gépe és embere ahhoz, hogy a rönkfából a
léceket kifűrészeljék, így tudnánk magunknak spórolni. Gondolkozzunk abban is,
hogy az utcanév-táblákat is ebből az alapanyagból készítsük el, vagy készítsük elő.

-

Balla Lajos az oromhegyesi testvértelepülés Helyi Közösségének Elnöke
megkereséssel fordul a magyarországi testvértelepülései (Zalaszentgyörgy, Lepsény,
Mártély, Kilyén és Kisszállás) felé. A kérése arra irányult, hogy az oromhegyesi
magyar nyelvű általános iskola tanulói részére az általuk meghatározott kötelező
magyar irodalmi könyvek beszerzésében – amennyiben lehetőségünk van rá –
nyújtsunk segítséget. Iskolai évfolyamok szerint fel is sorolta, hogy mely könyvekre
lenne szükségük. (A Képviselő-testülettel ismerteti a könyvek listáját)
Kisszállás település a korábbi években már egyszer nyújtott be pályázatot és
adományozott a külföldi magyar település részére magyar nyelvű könyveket.
Javasolja, hogy a település mérlegelje és támogassa az oromhegyesi testvértelepülést a
megjelölt könyvekből pár példánnyal, lehetne szó kisebb könyvcsomag
adományozásáról is.
Malutsyik László: Végignézve a listát javasolja, hogy az önkormányzat akár a Szalay
Könyvesboltot megkeresve kérjen árajánlatot a listában szereplő minden könyvről, és
annak költségét tekintve keresse meg a másik négy magyarországi testvértelepülést,
hogy a felmerülő költségek egyenlő mértékben történő felosztásával hozzá tudnának-e
járulni az oromhegyesi testvértelepülés kéréséhez.

-

Bányai Gábor országgyűlési képviselő Úr megkeresésére és kezdeményezésére a
térség önkormányzatai és vállalkozói részére egy fórum került megszervezésre, ahol
az alábbiakban ismertetett lehetőségről kaptak tájékoztatást. Osztrák minta alapján egy
jól működő térségi és marketing szemléletű vidékfejlesztési programot javasol
létrehozni. Ezt egy Szövetség keretében lehetne jól működtetni, ahol a benne lévő
tagok és nem csak önkormányzatok, hanem a térségben élő vállalkozók és
magánszemélyek együttes közössége működne együtt. A közösség a saját maga által
termelt és előállított termékeket elsősorban a térségben értékesítené, értékeit
megőrizné és kiállítaná. Nemcsak termelő tevékenységet végezne, hanem a marketing
szemlélettel idegenforgalmi célokat is megvalósíthatna. A program nem konkurense a
Leader programnak, hanem inkább jól kiegészíthetik egymást. Az osztrák alapötlet
megtekinthető a www.vulkanland.at oldalon, melyet minden képviselőtársának meg is
küldött, hogy azt tanulmányozva jobban megismerhesse az ötletben rejlő lehetőséget.
Az osztrák egyesület 25 éve kezdte meg működését, akkor az ország második
legszegényebb térsége volt, most 25 év elteltével viszont a második leggazdagabb
térséggé vált.
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Személy szerint neki nagyon tetszett az elképzelés és javasolja, hogy az önkormányzat
csatlakozzon a kezdeményezéshez. Amennyiben sikerülne létrehozni ezt az
egyesületet/szövetséget, akkor a belépő tagoknak egységesen éves szinten 100.000 Ft
tagdíjjal kellene hozzájárulnia a fenntartáshoz. Azért egységes az összeg és nem
településszámtól függő, hogy az egyesületben lévő tagoknak egységesen mindenkinek
egy-egy szavazat lehessen.
Urlauberné Horváth Éva: Az biztos, hogy nagy lehetőség van e szövetség
létrehozásában, de ahhoz, hogy ez jól működjön nemcsak a térségnek, hanem az
országunknak is nagy szemléletváltásra van szüksége. Támogatja a szövetségben való
részvételt.
-

Urlauber Ferenc a Kisszállási Földtulajdonosok Vadászati Közösségének vezetője az
alábbi megkereséssel fordult az önkormányzathoz. Javasolja, hogy az önkormányzat
vezesse be a településen a mezőőri szolgálatot. A szolgálat keretében alkalmazott
személy vagy személyek kiadásait a vadászati közösség és az önkormányzat közösen
vállalja fel.
A mezőőri szolgálat bevezetését már az önkormányzat is számba vette, erről a
decemberi ülésen már esett is szó, de nem olyan keretek közt, mint a vadászati
társaság vezetője a megkeresése kapcsán felvetett.
A jelenlegi szabályozás szerint amennyiben az önkormányzat a mezőőri szolgálatot
bevezetné a településen, akkor a szolgálat bevezetésének évében a megalakítás
költségeinek 50%-át, de 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapna az FVMtől. A mezőőri feladatok ellátását is hasonlóan támogatja az állam; 50%-ban legfeljebb
havi bruttó 90.000 Ft/fő támogatást igényelhetünk negyedévente utólagosan.
Településünk esetében a jelentős nagyságú mezőgazdasági földterületek miatt célszerű
lenne legalább 2 főt alkalmazni a mezőőri feladatok ellátására, egyrészt, hogy egymást
váltani tudják, más részt az éjszakai szolgálatszervezés szempontjából is. Viszont a 2
fő alkalmazásához a mezőőri szolgálatra járó havi 90.000 Ft/fő állami támogatás nem
elég, annak pótlását az önkormányzatnak kellene más forrásból biztosítania. Ennek
fedezetére megoldást jelenthetne, ha az önkormányzat bevezetné a földtulajdonosok
esetében a mezőőri járulékot, mint adónemet, és az abból származó bevételt tudná a
feladatellátásra fordítani. A mezőőri szolgálat bevezetése érdekében szükségesnek
tartja a földtulajdonosok összehívását is, hogy az önkormányzat megismerhesse ezzel
kapcsolatban az ő véleményüket is.
Rozsnyai Attila: Érdeklődik, hogy a mezőőrnek milyen jogosultságai vannak?
Véleménye szerint egy jó mezőőri szolgálat működését a gazdák is támogatni fognak.
Malustyik László: Meglátása szerint amennyiben az önkormányzat úgy határoz, hogy
létrehozza a mezőőri szolgálatot, akkor beszámolási kötelezettséget írjunk elő a
mezőőri szolgálatot teljesítőknek.
Kispál István: A mezőőrnek a hatósági jogköre igen széles, szinte megegyezik egy
rendőri jogkörrel. A szolgálatának teljesítése során igazoltathat, lefoglalhat,
feltartóztathat, előállítathat, ha azt indokoltnak tartja.
A mezőőri szolgálat bevezetését jónak tartja ő is, és valóban nagyon oda kell figyelni a
szabályozására, és szigorú beszámolási kötelezettsége van hasonlóan, mint például a
tanyagondnokoknak. El kell számolnia a napi megtett útvonallal, az üzemanyaggal,
stb.
___________________________
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13.)

Képviselői kérdések, bejelentések

Rozsnyai Attila: Érdeklődik, hogy a közmunkaprogram kapcsán hol lesznek kijelölve még
önkormányzati tulajdonú területek?
Megjegyzi továbbá, hogy a temető mellett lévő tűzcsapról vizet hordó munkások a temető
parkolóját elég jól tönkretették, azzal mielőbb kellene valamit kezdeni.
Ceglédi Zoltánné dr.: Érdeklődik, hogy a Felszabadulás utcán mikor fog megvalósulni a
ivóvíz vezeték csere, mivel a szórólap szerint a munkálatokat január közepéig látja el a
kivitelező vállalkozó.
Malustyik László: Érdeklődik, hogy sikerült-e felvenni az Univer Coop bolt vezetőségével a
kapcsolatot a hátsó bejárónál kialakult sár műútra történő felhordása ügyében?
Megjegyzi továbbá, hogy „ráérő szabadidejében” a település utcáit körbejárva jó pár helyen
tapasztalta, hogy az udvarban szalmakazlak vannak felhalmozva, és a balesetveszély
elkerülése érdekében erre vonatkozóan nincs-e valamilyen előírás, hogy a szalmakazlakat
hogyan kell tárolni, illetve melyen mennyiségben lehet azt egy belterületi ingatlanon
elhelyezni.
Kispál István: A közmunkaprogram kapcsán az önkormányzatok már több féle információt
kaptak, persze más-más hatóságtól szinte egy időben, időnként merőben ellentéteseket.
Egyszer azt az információt kaptuk, hogy a belterületi, zárt kertekben nem lehet a
közmunkaprogram kapcsán termelő tevékenységet végezni, máskor pedig, hogy mégiscsak
engedélyezik. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak belterületen is valamint a belterület
határát megközelítő külterületen is lehetősége adódik a közmunkaprogram kapcsán a
termelésre, ezért az önkormányzat a tartós használatba adott egyes területek haszonbérleti
szerződésének felbontását kezdeményezte a 2014. gazdasági év végével. Ilyen területek a
Rákóczi utca végén található Kiserdő melletti 792 hrsz-ú ingatlan (melyet Kis Szilárd,
Szarapka István és Hodaneczki András által bérelt terület) közel 1 ha területtel, továbbá a
temető szomszédságában lévő ( Birkás Péter és Hurtony János által bérelt) nem sokkal több,
mint 1 ha terület. Mindkét ingatlan könnyen megközelíthető és alkalmas a termelésre.
A temetőparkolóval kapcsolatban elmondja, valóban a nagy járművekkel elég jól lejárták a
területet és az 55-ös út szelesítése miatt felszámolt árok megszűnésével a temető első
bejárójában valóban rossz állapotok vannak. Ennek helyreállítását kérni fogják a vizet
használó alvállalkozótól.
Az Univer Coop bolt tulajdonosával sikerült felvenni a kapcsolatot, aki nem zárkózott el,
hanem jelezte, hogy a probléma megoldására lehetőség szerint helyi szinten keressünk a
megoldást. A helyszíni szemlét megtartva megállapításra került, hogy a bolt hátsó kerítését át
kell helyezni, mely nem olyan egyszerű, mivel az oszlopok betonba vannak beágyazva, majd
azt követően a befordulót – a mostani földes területet – egy kőággyal kellene leteríteni,
mellyel megakadályozható a későbbiekben a sár felhordása. A várható költségek
kikalkulálására Kiss Tibor Önkormányzati Kft ügyvezetőjét kértük fel, aki már megkezdte a
felmérést. A költségkalkulációt a bolt vezetőjének megküldjük és amennyiben sikerül
megegyezni, akkor utána kezdődhetne is a megvalósítás.
A magánházak udvarában tárolt szalmakazlak tekintetében az önkormányzatnak nincs
beleszólása, ez a tűzoltóság hatásköre.
Csiszár Csaba: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy bár minden utcában azonos
szövegtartalommal került kiküldésre a kivitelezést végző vállalkozótól a lakossági tájékoztató.
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Ez nem jelenti azt, hogy minden utcában vezetékcsere történik. Vannak olyan utcák, ahol
egyáltalán nem, vagy csak szakaszokban cserélik ki a gerincvezetéket, vagy éppen csak
tolózárakat cserének adott utcákban. A Felszabadulás utca esetében már végeztek a
gerincvezeték cseréjével, ott már új ásási munkálatok nem lesznek.
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, több soron már felvetődött, hogy a településen lévő
jelenlegi utca névtáblák bizony nagyon rossz állapotban vannak, és mivel az idei évben a
településen több utca esetében is névmódosítás lesz, ezért az utca névtáblák lecserélése
esedékessé vált. Jelenleg 41 utca van a belterületen és ha csak az utca két végére kellene is a
névtáblákat kihelyezni – a utcakereszteződések mellőzése nélkül – akkor is 82 névtáblát kell
készíttetnie az önkormányzatnak. Meglátása szerint mivel falusi településről van szó, lehetne
a utca jelző névtáblákat fából elkészíttetni, mivel az környezetbe illő lenne. Bemutatja a
Képviselő-testületnek, hogy mintaként 1 db közel 1 m hosszú, 20 cm magas UV védővel és
egyéb védő anyaggal lekezelt akác névtáblát készítetett, melynek ára az utca nevének
feltüntetésével, faanyaggal és annak kezelésével együtt darabonként 5.000 Ft-ban kerülne.
Benedek János: Amennyiben minden utca esetében csak 2-2 tábla is kerülne megrendelésre,
az is közel fél milliós kiadást jelente az önkormányzatnak, viszont a 2-2 tábla nem is igazán
elegendő, mivel számos esetben vannak útkereszteződések. Nem kis költséggel járna ez, ezért
lehet, hogy több szakaszban kellene az utca névtáblákat lecserélni.
Malustyik László: Tapasztalatból mondja, hogy a bemutatott utca névtábla valóban szép és
környezetbarát, de az esti órákban nem fog tájékozódást nyújtani, mivel a fába vésett fekete
betűk beleolvadnak az sötétségbe. Véleménye szerint egy cserépfelületre írt utca névjelző is
környezetbarát lenne, de minden esetben úgy kell gondolkodni, hogy lehetőség szerint fehér
háttér legyen az utcanév mögött, mert az a sötétben is jól látható.
Felveti, hogy a központba egy települési térkép kihelyezési is jó lenne.
Benedek János: A települési térkép felállítása már régóta megfogalmazódott az önkormányzat
részéről, de eddig még nem került sor a felállítására.
Rozsnyai Attila: Véleménye szerint egy helyben élő nyugdíjas magánszemély, nevezetesen
Lógó Mihály nagyon szép utca névtáblákat tudna készíteni. Kedvezményes árra is
számíthatnánk, csupán a felkérés kérdése és az elképzeléseket kellene vele egyeztetni.
Javasolja, hogy a tisztségviselők vegyék fel vele a kapcsolatot, meglátása szerint első körben
vele kellene egyezkedni.

_____________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19 óra 30 perckor
berekesztette.
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