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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 21-i rendkívüli nyílt üléséről

63/2015.(IV.21.) ÖK

Településrendezési eszközök módosítása

___________________________
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 21.
18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Csiszár Csaba jegyző
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr., Malustyik László,
Rozsnyai Attila képviselők,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradt: Benedek János és Dr. Muskó Zsolt képviselők.
Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Megköszöni minden képviselőtársának, hogy a
munkahelyi elfoglaltságuk mellett a rendkívüli ülésen megjelentek.
A Képviselő-testületet Szervezeti és Működési Szabálytaráról szóló 18/2014.(XII.1.)
önkormányzat rendelet 14.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a halasztást nem tűrő,
indokolt esetben a képviselő-testület formális meghívó nélkül, telefonon is összehívható.
Tekintettel arra, hogy a rendkívüli ülés napirendje a rendezési terv módosítása miatt vált
szükségessé, mivel annak minden szakhatóság első és második körös egyeztetése közel fél év
alatt zajlik le, ezért a szükségesnek tartotta a rendkívüli ülés összehívását.
Az ülést megnyitja.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításának egyeztetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Egyéb tájékoztatók
Előadó: Kispál István polgármester

___________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításának egyeztetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a Főépítész Iroda átszervezés alatt áll, és 2015.
május 1-től a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztályához fog tartozni.
Tekintettel arra, hogy a rendezési terv módosítás mielőbb befejeződhessen és a Harmath
Attila vállalkozó által külterületen a település fejlődését is befolyásoló beruházás mielőbb
megvalósulhasson, ezért terjeszti az immár második körös szakhatósági egyeztetést követően
a rendezési terv módosítást a testület elé.
Javasolja, hogy a testület az előterjesztésben foglaltak szerint hozza meg határozatát.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
63/2015.(IV.21.) ÖK

HATÁROZAT

Településrendezési eszközök módosítása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete A
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Eljr.) 39.§ (2) bekezdése szerint a
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
230/2014.(XII.18.) ÖK. határozattal indított módosítása
véleményezésének ismeretében a következő döntést hozta:
1.) A beérkezett véleményeket az előterjesztéshez tartozó
összefoglaló szerint elfogadja.
2.) Felkéri polgármestert az Eljr. szerinti végső
véleményezési
szakaszt
követően
a
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
módosításának előterjesztésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
_____________________________
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2.) Egyéb tájékoztatók
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy
-

A két szerbiai testvértelepülés részéről az Oromhegyesi Helyi Közösségtől, valamint a
Palicsi Helyi Közösségtől is megküldték az önkormányzatunknak a május hónapban
megrendezésre kerülő falunapi programjaikra szóló meghívást, melyre szeretettel
várják a településünkről a delegációkat. Oromhegyesen május 9-én szombaton egész
napos főzőverseny, és szabadidős programok kerülnek megrendezésre, 10-én vasárnap
ünnepi szentmise, valamint traktorfesztivál lesz.
Palicson május 22-én pénteken du. 15 órától kerülne megrendezésre az Orbán napi
műsor, melynek keretében szintén szentmise lenne, kulturális programok, majd egy
állófogadással zárulna a rendezvény.
Kéri Képviselőtársait, hogy mindenki próbáljon valamelyik testvér települési
rendezvényen részt venni, főként az új képviselőknek ajánlja ezt, mivel őket szeretné
személyesen is bemutatni az ottani vezetőségnek. Az oromhegyesi találkozóra pedig
javasolja, hogy a testvér település részéről a korábbiakban kért könyvadományt ez
alkalomból személyesen adja át a testület az ottani oktatási intézménynek.

-

A település központi buszmegállójának külső vakolat javítása és festése elkészült, de
sajnos már a rongálás nyomai is felfedezhetők rajta.

-

A gyermekorvosi rendelő és a temető kerítéséhez a faanyag megrendelésre került, a
héten le is szállítja a vállalkozó. A korábbiakban felmért mennyiséget fél m3-rel
növelni kellett, hogy a település közterületein lévő padok hiányzó ülő és támasztó
felületeit abból bepótolhassák.

-

Az önkormányzati intézmények szennyvíz bekötésének megvalósítása szinte 100 %os. Az önkormányzati konyha esetében a zsírfogók még nincsenek beszerelve,
valamint az iskola esetében állt elő egy pótmunka igény. A korábbiakban már
tájékoztatta arról a testületet, hogy az iskola esetében betoncsöves lefolyók voltak
kiépítve fordítóaknákkal, melyeket annak töredezettsége miatt fel kellett szedni, és az
eredeti felmérések során tervezett kiadásokhoz képest plusz 144.000 Ft-os költséggel a
ennek a vezetékszakasznak a kicserélése vált szükségessé.

Rozsnyai Attila: Érdeklődik, hogy a szennyvíztisztító telep építése hogy halad, van-e
elmaradás, illetve, hogy a gyermekorvosi feladatellátás tekintetében van-e fejlemény.
Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, hogy május végére kész lesz a telep és annak
közvetlen környezetében vállalt munkálatok, mint a tereprendezés és az őshonos fatelepítés is.
A szikkasztó kiépítése rendben megtörtént, egyedül az iszapkezelőnél van némi elmaradás, de
várhatóan május végére azzal is elkészül a kivitelező.
A korábbiakban már ismertetettek szerint dr. Úrfi Edit gyermekorvos szeptembertől heti 15
órában vállalná Kisszállás település gyermekorvosi feladatellátást, és maga mellé keres még
egy helyettest, jelenleg dr. Gazdag Andrea bácsalmási doktornő neve merült fel. A Doktornő
szakmailag nagyon jól képzett és ezt más települések is felismerték, Szegedről is hívták őt egy
magánklinikára, jelenleg Mélykút Önkormányzattal áll szerződéses jogviszonyban. Sajnos
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nem tudni, hogy ő hosszú távon el tudná-e látni a településen a helyettesítést, mivel nagyon
keresett szakember.
Új információ, hogy Dr. Szarvas Gyula tompai háziorvos a mai napon jelezte, hogy
betegségéből felépült, és amennyiben Kisszállás még mindig igényt tartana rá, akkor szívesen
tárgyalna a település gyermekorvosi feladatellátásáról. Holnapra meg is beszélt vele egy
egyeztetést, erről a soros ülésen már be is tud számolni.
Elmondja továbbá, hogy a Balotaszállás Önkormányzatával is folyamatosan tartják a
kapcsolatot és már több soron beszéltek arról, hogy milyen megoldást lehetne találni a két
település által alkotott közös gyermekorvosi körzet további fenntartására. Az biztos, hogy
amennyiben a két település megszünteti a közös körzetet, akkor sem tud egyik település sem
önállóan külön körzetként működni, mivel 600 ellátotti létszám felett lehet csak új körzetet
létrehozni. Településünk esetében ez a létszám jelenleg 290 fő körül van.
Felmerült továbbá annak a lehetősége is, hogy településünk Kelebia településsel alkothatna
egy gyermekorvosi körzetet és azt dr. Szarvas Gyula gyermekorvos látná el, így ezzel
kapcsolatban is folynak az egyeztetések.
Urlauberné Horváth Éva: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábbiakban
képviselőtársuk által felvetett május 1-jei rendezvények ismételt bevezetését, településszintű
szervezését kezdte meg. Ennek megfelelően a Művelődési ház előtt lenne egy főzőverseny,
melyre már a civil szervezetek részéről 5 fő nevező állt össze. A programok ingyenesek, és 10
órától lenne a gyerekeknek kézműves foglalkozás, továbbá fellépnének az Anita és
tanítványai egy kis tánccal, és az Asszonykórus is vállalt fellépést, valamint lenne lovagolási
lehetőség is. Szeretettel várnak mindenki a rendezvényre.

_____________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csiszár Csaba
jegyző

