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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 24-i nyílt üléséről

23/2015.(II.24.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról

24/2015.(II.24.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervéről

25/2015.(II.24.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár küldetésnyilatkozatának és
jövőképének elfogadása

3/2015.(II.26.) ÖKR

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

4/2015.(II.26.) ÖKR

A szociális juttatások rendszeréről

5/2015.(II.27.) ÖKR

A Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló
5/2014.(II.7.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

26/2015.(II.24.) ÖK

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson”
beruházás megvalósításához önerő biztosítására pályázat
benyújtása

27/2015.(II.24.) ÖK

Harmath Attila – önkormányzati tulajdonú 0537 hrsz-ú
ingatlan – vételi ajánlatának elfogadása

28/2015.(II.24.) ÖK

Településrendezési eszközök módosítása
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29/2015.(II.24.) ÖK

Április 4. utca közterület megváltoztatása

30/2015.(II.24.) ÖK

Felszabadulás utca közterület megváltoztatása

31/2015.(II.24.) ÖK

Gorkij utca közterület megváltoztatása

32/2015.(II.24.) ÖK

Hámán Kató utca közterület megváltoztatása

33/2015.(II.24.) ÖK

Kállai Éva utca közterület megváltoztatása

34/2015.(II.24.) ÖK

Zója utca közterület megváltoztatása

35/2015.(II.24.) ÖK

Marx utca közterület megváltoztatása

36/2015.(II.24.) ÖK

2014-2020. közötti EU fejlesztési ciklus Bács-Kiskun
megyei Integrált Területi Programjának együttműködési
megállapodásának jóváhagyása

37/2015.(II.24.) ÖK

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtés közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása

38/2015.(II.24.) ÖK

Kiss István (Petőfi u. 20.) önkormányzati lakás
bérlőjének kérelméről

39/2015.(II.24.) ÖK

Közbeszerzési eljárás megindításáról Kisszállás község
szennyvíztisztító telepére vezető út 330 fm-rel történő
meghosszabbításának tervezése és kivitelezése tárgyában

___________________________
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 24.
20.00 órai kezdettel tartott 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,
Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető,
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.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének
jóváhagyása
Előadó: Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető
2.) Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Javaslat a szociális juttatások rendszeréről szóló új önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Javaslat az Önkormányzat 2014. évi
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kispál István polgármester

költségvetéséről

szóló

5/2014.(II.7.)
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5.) Előterjesztés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0198 jelű pályázat megvalósítására
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Harmath Attila (Kisszállás, IV. körzet 141.) vételi ajánlata az önkormányzati
tulajdonú 0537 hrsz-ú ingatlanra
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításának egyezetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Előterjesztés a közterület elnevezés miatti törvényességi felhívásról és javaslat új
utcanevekre
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
9.) 2014-2020. évek közötti EU fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált területi
programja együttműködési megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére Viszmeg Zsolt vállalkozóval
Előadó: Kispál István polgármester
11.)
Kiss István (Petőfi u. 20.) bérlő kérelme az önkormányzati lakás felújításának
hozzájárulásához valamint vételi ajánlatának megvitatása
Előadó: Kispál István polgármester
12.)
Előterjesztés a Határ utca 330 m szakaszának aszfaltozására vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Kispál István polgármester
13.)

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

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi
munkatervének jóváhagyása
Előadó: Erdélyiné Zsoldos Ildikó intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Erdélyiné Zsoldos Ildikó: Elmondja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítést nem
kíván tenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság mai ülésén megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek mind az intézmény előző évi
beszámolóját, mind az ez évi munkatervét, valamint a küldetésnyilatkozatát, jövőképének
meghatározását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
23/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi
beszámolóját.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
24/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervéről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi
munkatervét.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
25/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Művelődési Ház és Könyvtár küldetésnyilatkozatának
és jövőképének elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja
a
Művelődési
Ház
és
Könyvtár
küldetésnyilatkozatát és jövőkép meghatározását.
__________________________
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2. Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az SZMSZ módosítását az Ügyrendi Bizottság módosító
javaslata alapján javasolja elfogadásra.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság mai ülésén megtárgyalta és
egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet
tervezetet azzal a módosító javaslattal, hogy a polgármester átruházott hatásköréből kerüljön a
törlésre az elemi kár enyhítési támogatás, és helyette a szépkorúak támogatása kerüljön az
átruházott hatáskörébe, fogadja el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
3/2015.(II.26.)
önkormányzati rendeletét
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
__________________________

3. Javaslat a szociális juttatások rendszeréről szóló új önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy mindkét bizottság tárgyalta az újonnan megalkotandó szociális
juttatásokról szóló rendelet tervezetet, melyet a bizottsági javaslatokkal módosítva
elfogadásra javasol.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság mai ülésén megtárgyalta és
egyhangúlag azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a méltányossági közgyógyellátás
helyébe lépő települési támogatás keretében nyújtandó gyógyszertámogatás az
előterjesztésben szereplő 1 éves időtartam helyett 6 hónap időtartamra kerüljön
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megállapításra. Javasolja továbbá, hogy a támogatás ne a kérelmező részére készpénzben
kerüljön kifizetésre, hanem a kérelmező által megjelölt Kisszállás község közigazgatási
területén működő gyógyszertár részére kerüljön folyósításra. A támogatás felhasználásáról az
illetékes gyógyszertár megállapodásban foglaltak szerint számoljon el önkormányzattal.
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a Humánpolitikai Bizottság javaslatával
megegyezően egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a szociális juttatásokról szóló
rendelet megalkotását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
4/2015.(II.26.)
önkormányzati rendeletét
a szociális juttatások rendszeréről,
mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
__________________________

4. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.7.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a rendeletmódosításra a 2014. évi költségvetési beszámoló
elkészítése miatt utolsó alkalommal van lehetőség, melynek keretében a december 18-i
testületi ülésen elfogadott rendeletmódosítás óta bekövetkezett változások átvezetése
szükséges.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendeletének módosítását.
Ceglédi Zoltánné dr.: Érdeklődik, hogy az önkormányzat bevételeinél szerepelő állandó
jellegű iparűzési adó 6.322 eFt bevételi többlet csak az adózók előleg feltöltéséből és a
vélhető jobb eredményből adódik, vagy tényleg ilyen jelentősen megnőtt az adóbefizetés.
Csiszár Csaba: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy valóban a feltöltésből származó
befizetések ebben az időszakban eltorzítják némileg a teljesülést, de örömmel számol be arról,
hogy ebből az adónemből származó bevétel a tervezetthez képest több lett és előirányzat
szintjén erre az évre is többet lehetett tervezni.
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------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
5/2015.(II.27.)
önkormányzati rendeletét
a Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.7.) önkormányzati
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
__________________________

5. Előterjesztés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0198 jelű pályázat megvalósítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, mint ahogyan már a bizottsági ülésen is ismertette, a
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson” nyert pályázat megvalósításáról a testület
csak az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot fogadja el, mely a pályázat
megvalósításához kapcsolódó önerő szükséglet biztosításához benyújtandó pályázatra
vonatkozik. Nem javasolja, hogy az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének ismeretében
a beruházás megvalósításához szükséges önerőt saját erőből vállalja fel.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a Polgármester Úr javaslatával
megegyezően csak az előterjesztésben foglalt második, az beruházáshoz szükséges önerő
biztosítására irányuló pályázat benyújtására irányuló határozati javaslat elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
26/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson” beruházás
megvalósításához önerő biztosítására pályázat benyújtása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson” című
pályázat támogatói döntésének ismeretében a beruházás
megvalósításához szükséges önerő csökkentése érdekében
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pályázatot kíván benyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
__________________________

6. Harmath Attila (Kisszállás, IV. körzet 141.) vételi ajánlata az önkormányzati
tulajdonú 0537 hrsz-ú ingatlanra
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a 0537 hrsz-ú önkormányzati ingatlan a
valóság Harmath Attila cégének ingatlanai közé ékelődik be, mely a korábbiakban ugyan
útként volt nyilvántartva, de mivel akként már nem funkcionál, ezért a Harmath Attila
kérelmére az önkormányzat az ingatlant szántó művelési ágú ingatlanná átminősítette, melyre
kérelmező vételi ajánlatot tett. Javasolja, tekintettel arra, hogy kérelmező Kisszállás
külterületén, saját ingatlanán jelenőst beruházást kíván eszközölni, ezáltal munkahelyeket
teremteni, ezért javasolja, hogy a kérelemben megjelölt 60.000 Ft-os vételi ajánlatot az
önkormányzat fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek a 0537 hrsz-ú ingatlant 60.000 Ft-ért Harmath Attila részére értékesíteni.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
27/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Harmath Attila – önkormányzati tulajdonú 0537 hrsz-ú ingatlan –
vételi ajánlatának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és Harmath Attila (Kisszállás, IV. körzet
141.) az önkormányzat tulajdonát képező 0537 hrsz-ú
1212 m2 területű szántó művelési ágú ingatlanra tett
60.000 Ft vételi ajánlatát elfogadja.

10
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére.
__________________________

7. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításának egyezetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az első körös egyeztetést követően az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot kell a testületnek jóváhagynia ahhoz, hogy a rendezési terv módosításhoz
kapcsolódó munkafolyamatok zökkenőmentesen és a lehető legrövidebb határidőn belül
teljesülhessenek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő településrendezési eszközök módosítására irányuló
határozati javaslat elfogadását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
28/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Településrendezési eszközök módosítása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
településrendezési
eszközök
230/2014.(XII.18.)
határozattal
indított
módosításának
tájékoztatási
szakaszbeli
véleményei
alapján
a
következő
településfejlesztési döntést hozza:
I.
Állami Főépítész CSD/01/17-1/2015.számú állásfoglalására:
1.) A módosításához „az egyes tervek és programok
környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I. 11.) Korm.
rendelet 1.§ (3) bekezdése és a 3.§ alapján a
környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja
indokoltnak, mivel a
- új beépítésre szánt területi kijelölés nincs
- a területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1.§
(2) bekezdése alá tartozó tevékenységet,
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- a területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1.§
(2) bekezdése alá tartozó környezet-használatot
jelentő tevékenységet.
2.) A 0531/1 hrsz-ú telekre tervezett beruházás a vele
szomszédos telephely bővítése, másutt nem
valósítható meg, helyhez kötöttnek minősül.
II.
Tudomásul veszi, hogy jogszabályi előírásokból
következően
képviselő-testületi
döntésen
kívüli
módosításokra is sor kerül.
III.
Felkéri polgármester a jogszabályi feltételek szerinti
egyeztetés lefolytatását követően a településrendezési
eszközök módosításának előterjesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
__________________________

8. Előterjesztés a közterület elnevezés miatti törvényességi felhívásról és javaslat
új utcanevekre
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a
BKB/001/2057-1/2015. számú megkeresésében törvényességi felhívással élt a közterületek
elnevezésének önkormányzati határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettségének
elmulasztása miatt.
Az önkormányzat ugyan a rendeletalkotási kötelezettségének a 13/2013.(XII.7.)
önkormányzati rendeletének megalkotásával eleget tett, viszont a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerre közvetlenül utaló közterületek megváltoztatását nem végezte el.
Az önkormányzat éppen ezért a 2014. november 20. és 21-i közmeghallgatással egybekötött
testületi ülésen napirendre is tűzte a közterületek átnevezésével kapcsolatos tájékoztatót,
melyet követően a Polgármesteri Hivatalban kihelyezésre is került egy gyűjtődoboz, melyben
a lakosság részéről beérkezett javaslatok kerültek összegyűjtésre, majd ezt követően a
beérkezett javaslatok a bizottságok elé kerültek véleményezésre.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai napon e napirendi
pont tekintetében a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsággal
tartott együttes ülésén megtárgyalta és az alábbiakban javasolja a Képviselő-testületnek a
közterületek megváltoztatását:
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Az Április 4. utcát Április utcának, a Felszabadulás utcát Fő utcára, a Gorkij utcát Árpád
utcára, a Hámán Kató utcát Muskátli utcára, a Kállai Éva utcát Hóvirág utcára, a Zója utcát
Deák Ferenc utcára és a Marx utcát Malom utcára javasolja átnevezni.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
29/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Április 4. utca közterület megváltoztatása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján, az egyes törvényeknek a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezésének tilalmával összefüggő módosításáról szóló
2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembe
vételével az „Április 4. utca” elnevezésű közterület nevét
2015. március 1-jei hatállyal „Április utca” névre
változtatja meg.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy:
a) a közterület névváltozásáról értesítse az érintett
személyeket, szervezeteket, hivatalokat,
b) a
közterület
megváltoztatását
a
közterület
nyilvántartásába vezesse át, továbbá
c) a
közterület
ingatlan-nyilvántartási
adatainak
átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény 27. § (6) bekezdésében
meghatározott bejelentést tegye meg.
------------A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3
ellenszavazat, tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
30/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Felszabadulás utca közterület megváltoztatása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján, az egyes törvényeknek a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
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elnevezésének tilalmával összefüggő módosításáról szóló
2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembe
vételével a „Felszabadulás utca” elnevezésű közterület
nevét 2015. március 1-jei hatállyal „Fő utca” névre
változtatja meg.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy:
a) a közterület névváltozásáról értesítse az érintett
személyeket, szervezeteket, hivatalokat,
b) a
közterület
megváltoztatását
a
közterület
nyilvántartásába vezesse át, továbbá
c) a
közterület
ingatlan-nyilvántartási
adatainak
átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.§ (6) bekezdésében
meghatározott bejelentést tegye meg.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
31/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Gorkij utca közterület megváltoztatása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján, az egyes törvényeknek a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezésének tilalmával összefüggő módosításáról szóló
2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembe
vételével a „Gorkij utca” elnevezésű közterület nevét
2015. március 1-jei hatállyal „Árpád utca” névre
változtatja meg.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy:
a) a közterület névváltozásáról értesítse az érintett
személyeket, szervezeteket, hivatalokat,
b) a
közterület
megváltoztatását
a
közterület
nyilvántartásába vezesse át, továbbá
c) a
közterület
ingatlan-nyilvántartási
adatainak
átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.§ (6) bekezdésében
meghatározott bejelentést tegye meg.
-------------

14
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
32/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Hámán Kató utca közterület megváltoztatása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján, az egyes törvényeknek a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezésének tilalmával összefüggő módosításáról szóló
2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembe
vételével a „Hámán Kató utca” elnevezésű közterület
nevét 2015. március 1-jei hatállyal „Muskátli utca” névre
változtatja meg.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy:
a) a közterület névváltozásáról értesítse az érintett
személyeket, szervezeteket, hivatalokat,
b) a
közterület
megváltoztatását
a
közterület
nyilvántartásába vezesse át, továbbá
c) a
közterület
ingatlan-nyilvántartási
adatainak
átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.§ (6) bekezdésében
meghatározott bejelentést tegye meg.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
33/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Kállai Éva utca közterület megváltoztatása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján, az egyes törvényeknek a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezésének tilalmával összefüggő módosításáról szóló
2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembe
vételével a „Kállai Éva utca” elnevezésű közterület nevét
2015. március 1-jei hatállyal „Hóvirág” névre változtatja
meg.
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A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy:
a) a közterület névváltozásáról értesítse az érintett
személyeket, szervezeteket, hivatalokat,
b) a
közterület
megváltoztatását
a
közterület
nyilvántartásába vezesse át, továbbá
c) a
közterület
ingatlan-nyilvántartási
adatainak
átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.§ (6) bekezdésében
meghatározott bejelentést tegye meg.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
34/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Zója utca közterület megváltoztatása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján, az egyes törvényeknek a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezésének tilalmával összefüggő módosításáról szóló
2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembe
vételével a „Zója utca” elnevezésű közterület nevét 2015.
március 1-jei hatállyal „Deák Ferenc utca” névre
változtatja meg.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy:
a) a közterület névváltozásáról értesítse az érintett
személyeket, szervezeteket, hivatalokat,
b) a
közterület
megváltoztatását
a
közterület
nyilvántartásába vezesse át, továbbá
c) a
közterület
ingatlan-nyilvántartási
adatainak
átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.§ (6) bekezdésében
meghatározott bejelentést tegye meg.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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35/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Marx utca közterület megváltoztatása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján, az egyes törvényeknek a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezésének tilalmával összefüggő módosításáról szóló
2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembe
vételével a „Marx utca” elnevezésű közterület nevét 2015.
március 1-jei hatállyal „Malom utca” névre változtatja
meg.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy:
a) a közterület névváltozásáról értesítse az érintett
személyeket, szervezeteket, hivatalokat,
b) a
közterület
megváltoztatását
a
közterület
nyilvántartásába vezesse át, továbbá
c) a
közterület
ingatlan-nyilvántartási
adatainak
átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.§ (6) bekezdésében
meghatározott bejelentést tegye meg.
__________________________

9. 2014-2020. évek közötti EU fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált
területi programja együttműködési megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a
települési önkormányzatok országos viszonylatban is példaértékű együttműködést alakítottak
ki a 2014-2020-as időszak fejlesztéseinek tervezése során, ezért a Megyei Közgyűlés Elnöke a
megyében lévő önkormányzatokkal a megye integrált területi programjának megvalósítására
együttműködési megállapodást kíván kötni. Javasolja, hogy a testület az előterjesztésben
foglaltak szerint hagyja jóvá a megállapodást.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek a megállapodás jóváhagyását.
Ceglédi Zoltánné dr.: Érdeklődik, hogy a megállapodásban foglaltak szerint akkor most már
mindennemű pályázat esetében a megyei önkormányzatnak jelenteni kell az önkormányzat
pályázati szándékát?
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Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy a megállapodás a 60 milliárd forintnyi
megyei fejlesztési keret körében megvalósuló beruházások vonatkozásában benyújtandó
pályázatokra vonatkozik.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
36/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

2014-2020. közötti EU fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei
Integrált Területi Programjának együttműködési megállapodásának jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a 2014-2020. közötti EU fejlesztési ciklus
Bács-Kiskun megyei Integrált Területi Programjának
együttműködési megállapodását.
A Képviselő-testület megbízza
megállapodás aláírásával.
__________________________

a

Polgármestert

a

10. Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére Viszmeg Zsolt vállalkozóval
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy bár a közszolgáltatást 2003. évtől kellett volna
az önkormányzatnak, mint kötelező közszolgáltatást biztosítania, és bár a testület a január 13-i
ülésén megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendeletét, elmondhatjuk, hogy mégis elsőként Kisszállás településen
kerül megkötésre a közszolgáltatási szerződés, mely a törvényi előírásoknak megfelelően
nemcsak előírja és szabályozza, hanem a valóságban is lehetővé teszi a közszolgáltatás
biztosítását.
Javasolja, hogy a testület az előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá Viszmeg Zsolt
egyéni vállalkozóval a közszolgáltatás ellátására irányuló vállalkozói szerződést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló vállalkozói szerződés jóváhagyását.
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------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
37/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtés közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a Viszmeg Zsolt (6449 Mélykút, Bartók B. u.
76.) egyéni vállalkozóval a nem közművel összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatási szerződést.
A Képviselő-testület megbízza
vállalkozói szerződés aláírásával.
__________________________

a

Polgármestert

a

11. Kiss István (Petőfi u. 20.) bérlő kérelme az önkormányzati lakás felújításának
hozzájárulásához valamint vételi ajánlatának megvitatása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az illetékes bizottság megtárgyalta és a bizottság által
megfogalmazott javaslat figyelembe vételével javasolja, hogy az önkormányzat Kiss István
Petőfi u. 20. önkormányzati lakás bérlője által elvégzendő felújítási munkálatok – festés és
szigetelés – költség felmérésének egyeztetését követően járuljon hozzá. Kérelmező vételi
ajánlatára vonatkozóan pedig javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a korábbiakban már
kinyilvánított szándékát, miszerint az ingatlan nem kívánja értékesíteni, a továbbiakban is
tartsa fenn.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és Polgármester Úr által ismertetett
állásfoglalás alapján egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bérlő általi
önkormányzati lakás felújításához járuljon hozzá, az vételi ajánlatára vonatkozóan pedig
tartsa fenn a korábbiakban is már kinyilvánított álláspontját.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
38/2015.(II.24.) ÖK

HATÁROZAT

Kiss István (Petőfi u. 20.) önkormányzati lakás bérlőjének kérelméről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és kinyilvánítja, hogy a továbbiakban is
fenntartja azon szándékát, miszerint a tulajdonát képező
Kisszállás, Petőfi u. 20. szám alatti önkormányzati
bérlakást nem kívánja értékesíteni.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Kisszállás, Petőfi u. 20.
szám alatti önkormányzati bérlakást Kiss István bérlő
külön megállapodásban foglalt költségek elismerésével
felújítsa, és annak számlával igazolt költségei az általa
fizetendő lakbérbe beszámításra kerüljenek.
__________________________
12. Előterjesztés a Határ utca 330 m szakaszának aszfaltozására vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a február 12-i testületi ülésen elhangzott, hogy a mai soros
ülést megelőzően rendkívüli ülés összehívására kerülhet sor e napirend kapcsán. Tekintettel
viszont arra, hogy a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által kiadott minőség ellenőrzési
tanúsítvány rendelkezése szerint tárgyi közbeszerzés ügyében szükséges a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság jóváhagyását is beszerezni, ezért emiatt mégsem került sor a rendkívüli
ülés összehívására.
Javaslom, hogy a Határ u 330 m szakaszának útépítési munkálataira vonatkozó közbeszerzési
eljárás megindításáról döntsön a testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Rozsnyai Attila: Meglátása szerint ebben az ügyben még mindig nem egyértelmű minden,
ezért ebben a kérdésben tartózkodni fog.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Közbeszerzési eljárás megindításáról Kisszállás község
szennyvíztisztító telepére vezető út 330 fm-rel történő
meghosszabbításának tervezése és kivitelezése tárgyában
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított
jogkörében eljárva, az előterjesztett javaslat alapján
döntött az önkormányzatunk által indított „KEOP
1.2.0/B/10-2010-0044 azonosító számú projekthez
(Kisszállás Község szennyvíztisztítása és csatornázása)
kapcsolódó Kisszállás község szennyvíztisztító telepére
vezető út 330 fm-rel történő meghosszabbításának FIDIC sárga könyv szerinti - tervezése és kivitelezése a
dokumentációban foglaltak szerint nemzeti eljárásrend
szerinti
hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
eljárás
megindításáról a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint.
__________________________

13. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a:
-

A Magyar Államkincstár értesítette önkormányzatunkat, hogy 2015. március 16.
napjától – várhatóan 3 munkanapon keresztül – helyszíni ellenőrzést tart. Az
ellenőrzés a gyermekétkeztetésre, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók
bértámogatására, a gyermekétkezetés üzemeltetésére terjed ki. A hivatal
gazdálkodásán így is számos feladat és határidő van az év elején, és ez az ellenőrzés
még jó pár napot leköt az ott dolgozók idejéből. Hiszen a dolgozóknak nemcsak az
ellenőrzés alatt kell rendelkezésre állniuk, hanem az értesítés kapcsán több, mint egy
oldalon felsorolt bizonylatok, összesítők, szabályzatok, nyilvántartások előkészítése is
több napot vesz igénybe.

-

Az oromhegyesi testvértelepülés Helyi Közösségének Elnöke ismételten
megkereséssel fordult az önkormányzatok felé, melyben egy részt kérte, másrészt
felajánlotta a településen működő civil szervezetek határon átnyúló együttműködését,
melyre a közeljövőben megjelent EU pályázatok kapcsán közösen nyújthatnánk be
pályázatot. Javasolja, hogy a testvérkapcsolatokról szóló megállapodásaink értelmében
térképezzük fel, hogy van-e lehetőség a kapcsolataink kiszélesítésére a civil szférában,
melyhez felvázolta, hogy nálunk Oromhegyesen milyen civil szervezetek találhatók.
a) Oromhegyesi Faluház Alap, célja a meglevő Faluházunk működésének biztosítása,
a település legjelentősebb ünnepeinek megszervezése, településfejlesztés, jelképek
állítása, környezetvédelem, történelmi és egyéb jelképek védelme stb.
b) Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, célja a közművelődés és a művelődési
amatörizmus fejlesztése,
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c) Önkéntes Tűzoltó Testület, célja tűz- és katasztrófavédelem, tűzvédelmi oktatás
stb.,
d) Zitzer Sportegyesület Oromhegyes, jelenleg női kézilabda és férfi labdarúgó
szakosztálya van, fő célja az utánpótlás kinevelése,
e) Mustáng Lovasklub, célja a lovassport népszerűsítése,
f) ifjúsági szervezet, célja a fiatalok érvényesülésének megvalósítása,
g) Ép Testben Élő Hagyomány Egyesület, célja művelődési és művészeti alkotások
létrehozása, környezetvédelem,
h) környezetvédelmi szervezetek (Zöld Szem és Green Force), célja
környezetvédelem.
Meglátása szerint is szorgalmazni kell a testvértelepülési együttműködéseket és
lehetőség szerint minden pályázati lehetőséget kihasználni. Meg kell vizsgálni, és
amennyiben van rá mód, akkor a települési rendezvények megvalósítására is lehetne
ebben a programban pályázni.
Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja, hogy a testület bízza meg az Alpolgármester Asszonyt a
pályázati lehetőségek felderítésével kapcsolatban.
Csiszár Csaba: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy egy budapesti székhelyű
vállalkozás felajánlotta önkormányzatunknak ingyenesen és véglegesen 9 db szerver gépet,
melyek asztali számítógépként is remekül funkcionálnak. Meglátása szerint, miután a helyi
intézményeknél az igények kimerítésre kerülnek, lehetne 2 db számítógépet az oromhegyesi
testvértelepülés részére felajánlani.

_____________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 21 óra 30 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csiszár Csaba
jegyző

