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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 28-i nyílt üléséről

83/2015.(V.28.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft. 2014. évi önkormányzati
támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása

84/2015.(V.28.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft. független könyvvizsgálói
jelentésének elfogadása

85/2015.(V.28.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi egyszerűsített éves
beszámolójának elfogadása

86/2015.(V.28.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi nyereségének
eredménytartalékba helyezéséről

87/2015.(V.28.) ÖK

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

88/2015.(V.28.) ÖK

Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein
végzett szociális intézményi feladatokról szóló beszámoló
elfogadásáról

89/2015.(V.28.) ÖK

Szociális étkeztetési feladatok 2014. évi ellátásáról szóló
beszámoló elfogadásáról

90/2015.(V.28.) ÖK

Beszámoló a 2014. évi I. számú tanyagondnoki körzetben
végzett tevékenységről
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91/2015.(V.28.) ÖK

Beszámoló 2014. évi II. számú tanyagondnoki körzetben
végzett tevékenységről

92/2015.(V.28.) ÖK

Településszerkezeti terv módosítása

10/2015.(V.29.) ÖK R

A helyi építési szabályokról szóló 14/2007.(XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

93/2015.(V.28.) ÖK

Dr. Géczi József szennyvízberuházás keretében történő
gépbeszerzés közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló
ajánlatának elfogadásáról

94/2015.(V.28.) ÖK

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból történő
kizárásáról

95/2015.(V.28.) ÖK

Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása

96/2015.(V.28.) ÖK

„Önkormányzati
benyújtása

97/2015.(V.28.) ÖK

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

fejlesztések”

___________________________

című

pályázat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28.
17.00 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 képviselők,
Kiss Tibor Kisszállás Önkormányzati Kft. ügyvezető,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradt: Rozsnyai Attila képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 6
fő jelen van, így az ülés határozatképes. Rozsnyai Attila képviselőtársuk előre jelezte, hogy
egyéb elfoglaltsága miatt a mai testületi ülésen nem tud részt venni.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra azzal a
módosítással, hogy
kerüljön levételre
1.) napirendről a Beszámoló a 2014. évi közrend és közbiztonság helyzetéről”, mivel a
Rendőrkapitányság részéről nem tudják a testületi ülésen a részvételt biztosítani,
és kerüljön felvételre
7.) napirendi pontként a „Javaslat a helyi építési szabályokról szóló 14/2007.(XI. 30.) rendelet
módosítására”
8.) napirendként „Előterjesztés a szennyvízberuházás keretében történő gépbeszerzés
közbeszerzési eljárása lebonyolítása ajánlatáról”
9.) napirendi pontként „Javaslat a civil szervezeteknek nyújtandó 2015. évi támogatás pályázati
felhívására“
10.) napirendi pontként pedig a Javaslat az „Önkormányzati fejlesztések“ pályázat benyújtására
című napirend.

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

JAVASLAT

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 Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális
intézményi feladatokról
Előadó: SZSZK vezető
4.) Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról
Előadó: Kispál István polgármester
tanyagondnokok
6.) Lengyel Zsolt (Marx u. 14/a) vételi ajánlata az önkormányzati tulajdonú volt vásártér
ingatlanra
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Javaslat a helyi építési szabályokról szóló 14/2007.(XI. 30.) rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Előterjesztés a szennyvízberuházás keretében történő gépbeszerzés közbeszerzési eljárása
lebonyolítása ajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Javaslat a civil szervezeteknek nyújtandó 2015. évi támogatás pályázati felhívására
Előadó: Kispál István polgármester
10.)

Javaslat az „Önkormányzati fejlesztések” című pályázat benyújtására
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.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása, valamint a
2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kiss Tibor: Tekintettel arra, hogy a testületi ülést megelőzően tartott Bizottsági ülésen
részletesen ismertetésre került a kft beszámolója és a hozzá kapcsolódó elmúlt évi
önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása, ezért kiegészítést nem kíván tenni.
Elmondja azonban, hogy az önkormányzati kft az előzetesen tervezett 2,782 millió Ft hiányt
kigazdálkodta és a 2014. évet 418 eFt adózott nyereséggel zárta. Kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az önkormányzat a 418 eFt nyereséget helyezze a kft eredménytartalékába.
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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati kft 2014. évi
önkormányzati támogatás elszámolását, valamint 2014. évi beszámolóját és könyvvizsgáló
jelentését. Javasolja továbbá, hogy a kft 2014. évi 418 eFt nyereségét helyezze
eredménytartalékba.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
83/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi önkormányzati
támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján elfogadja a
Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi önkormányzati
támogatás felhasználásának elszámolását.

------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
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84/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft független
könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a
Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi egyszerűsített éves
beszámolójáról szóló független könyvvizsgálói jelentést.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
85/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a
Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi egyszerűsített éves
beszámolóját.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
86/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi
nyereségének eredménytartalékba helyezéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi
418 eFt nyereségét a Kisszállás Önkormányzati Kft
eredménytartalékába helyezi.
____________________________

2.) Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ
Csiszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csiszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő-testületnek minden év május 31-éig
kell megtárgyalnia és elfogadnia a jegyző által elkészített és beterjesztett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
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A testületi ülést megelőzően tartott Humánpolitikai Bizottsági ülésen jelen volt a Halasi
Többcélú Kistársági Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője és gyermekvédelmi
ágazatának vezetője is, valamint a településen lévő családgondozó.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai ülésén részletesen
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint
fogadja el gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az alábbi
kiegészítéssel. A jegyzői beszámoló 7. pontjában a jövőre vonatkozó javaslatoknál a „Képviselőtestület a jogszabályokban meghatározott alapellátási gyermekvédelmi feladatait továbbra is a
lehető legjobb színvonalon szeretné ellátni” szövegrész mellett kerüljön szerepeltetésre éppen
azért az is, hogy az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei 2020. évig tartó területfejlesztési
programban egyik kiemelt célként fogalmazta meg a 3 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátására egy bölcsődei csoport beintegrálását az óvodába.
Elmondja továbbá, hogy a bizottsági ülésen olyan észrevételek kerültek megállapításra,
amelyeket szeretne ismertetni a testületi ülésen is.
A településen tevékenykedő családgondozó igazából napi kapcsolatban áll a gyermekekkel és a
gyámhatóságokkal is, viszont ha egy védelmi vagy más, nem jegyzői hatáskörben lévő ügyben
tárgyalást tartanak a hatóságok, akkor Kiskunhalasra kell utaznia. Sajnos az önkormányzattal
már nem napi szintű a kapcsolata, mint a korábbi években volt, és e negatív eredmény a
hatáskörök változásának köszönhető. Az is gond, hogy ezeket a tárgyalásokat, vagy konzultációs
időpontokat olyan időpontra tervezik be, amikor a gyermek oktatási intézménybe jár, így ilyen
esetekben még az iskolai oktatásból is ki kell venni a gyermeket. A családgondozók a
családokban felmerő problémák változásáért dolgoznak, és bizony van, amikor ez sikerül, de
van, amikor nincs eredmény. Ez részben annak is köszönhető, hogy milyen kapcsolatot, milyen
együttműködést sikerül kialakítani a családdal.
Az SZSZK ágazatvezetője Mester Sándor is elmondta, hogy a 6 jelzős értekezletek megtartása
éppen azt a célt szolgálta volna, hogy a tárgyalásokat a gyermek tényleges tartózkodási helyén
tartsák meg. Az induláskor még így is zajlott, de sajnos ez egyre jobban elmaradt, most meg már
az ügyintézőnek és az ügyben érintett családnak kell Kiskunhalasra utaznia. Emellé párosul,
hogy a településen tevékenykedő családgondozó csak akkor tud segíteni, ha hozzá valahonnan
jelzés érkezik. Ez nem jelenti azt, hogy csak a család teheti meg a jelzést, hanem éppen az lenne
a jó, hogy aki észleli, tud a problémáról, az jelentse az információt. Ez a fajta együttműködés
önkéntes alapon indul, s ha sikerül a rendszerbe jutnia, akkor tudnak vele foglalkozni. Az biztos,
hogy a szülők viselkedése is furcsa, nem mindenki hajlandó az együttműködésre. Sajnos az új
közoktatási törvény már teszi kötelezővé, ezáltal az iskolákban megszűnt a gyermekvédelmi
felelősi státusz, ezért az iskolákból is egyre kevesebb információ van a problémás gyermekekről,
vagy családokról. Emellett a kistérségen belül egyre nagyobb problémát okoz az is, hogy már
több mint 1 éve hirdetik a megüresedett pszichiáter álláshelyet, mely a szigorú követelmények és
a nem túl vonzó bérezés miatt nincs betöltve. A kistérségben így csak 1 fő pszichológus van, aki
az esetekkel foglalkozni tud, ezért ő nagyon leterhelt. A társadalmi környezet is egyre zordabb,
melyet a gyermekek is halmozottan érzékelnek, és ezek hátrányait szenvedik. A média is sokszor
éppen a nem várt hatást éri el, vagy idézi elő a kiragadott részletek közzétételével. Mindazonáltal
szeretné elmondani, hogy kistérségi szinten Kiskunhalas várost követően Kisszállás településen a
legnagyobb az esetszám, az ellátott feladat. Az itt dolgozó kollégák magas színvonalon,
lelkiismeretesen látják el mindennapi feladataikat, melyet most a Képviselő-testület jelenlétében
is szeretne megköszönni.
Összességében az a meglátása, hogy elég furcsa helyzet, hogy a jegyzőnek kell elkészítenie és
jelentenie a megye gyámügyi hatóságnak a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló

8
beszámolót, főként így, hogy hatásköre a jegyzőnek szinte már nincs is. A beszámoló is zömében
azokról a feladatokról tud tájékoztatást adni, hogy az önkormányzat milyen pénzbeli és
természetbeni juttatásokat tudott biztosítani a településen élő gyermekeknek. Szétdarabolták a
feladatokat, ezáltal a felelősség sincs konkretizálva. Az önkormányzatoknál egyetlen lehetőség
maradt, hogy pénzbeli támogatást adjon a rászorulónak, amennyiben azok jelentkeznek.
Kispál István: A Bizottság Elnöke által megfogalmazottakkal maradéktalanul egyetért. Bizony a
hatáskörök átrendeződésével az önkormányzat a családok, a családokban élő gyermekek
problémáival már csak úgy találkozik, hogy ha a szülő megkeresi az önkormányzatot és
rendkívüli támogatást kér gyermeke ellátásához, orvoshoz történő elviteléhez, vagy iskolai
felszerelésének megvásárlásához. A hatósági feladatok átszervezését követően az általános
iskola intézményfenntartó központhoz történő tartozásával egyre szűkül az önkormányzat
látóköre, és lehet kissé ironikusan hangzik, de még az a csoda, hogy a védőnői szolgálat nem a
járáshoz tartozik. Sajnos olyan hatáskörök kerültek át a járáshoz, mely véleménye szerint nem jó,
hogy oda tartoznak, és ezáltal nemhogy segítenék, hanem éppen megnehezítik az ügyintézést, a
probléma megismerését és annak orvoslását.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
87/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi
ellátásáról szóló beszámolót.
____________________________

3.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett
szociális intézményi feladatokról
Előadó: SZSZK vezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Mint már a Jegyző Úr is említette a testületi ülést megelőzően tartott
Humánpolitikai Bizottsági ülésen jelen volt a Halasi Többcélú Kistársági Társulás Szociális
Szolgáltató Központ vezetője és gyermekvédelmi ágazatának vezetője is, valamint a településen
lévő idősek otthonának vezetője.
Örömmel tölti el, hogy mind a bentlakásos otthonban, mind a házi segítségnyújtásban, mind a
családsegítésben folyó munka színvonala és minősége a kistérségi társulás vezetősége által is
elismert.
Az intézményi feladat maradéktalan ellátásához az önkormányzat úgy próbál segítséget nyújtani,
hogy közfoglalkoztatott személyeket rendel az intézményhez, továbbá lehetőség szerint
megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése
elnevezésű program keretében 1 fő, rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatását
vállalta fel.

9
A jelenlegi 30 férőhelyes otthonba évek óta sorban állás van, és bár a település lélekszámához
viszonyítva nem kötelezően ellátandó feladat a bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó intézmény
fenntartása, de mivel szükség van rá, ezért az önkormányzat erejéhez képest mindent megtesz,
hogy az intézmény a továbbiakban is céljának megfelelően működhessen. Az intézmény teljes
körű felújítására nagy szükség lenne, így a hónap elején benyújtott pályázat pozitív elbírálását
követően az önkormányzat részben meg is tudná valósítani a legszükségesebb felújításokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai ülésén részletesen
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint
fogadja el a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyeinek előző évi beszámolóját.
Kiegészítésként elmondja, hogy a beszámoló tartalmazza a családok átmeneti otthona, a
hajléktalan szálló, a támogató szolgálat, valamint a jelzőrendszeres feladatellátást is, hiszen ezen
esetekben kistérségi szintű feladatellátás van, és ha nincs is minden egyes feladatnak már
Kisszálláson telephelye, de Kiskunhalason lehetőséget biztosítanak az ellátásra.
Az esetszámok tekintetében már említettük, hogy Kiskunhalas után a térségben Kisszállás
településen a legnagyobb az esetszám, mely részben annak is köszönhető, hogy a korábban
mikrotérségi szinten működő társulás keretében, valamint az itt élő rászoruló személyek által
adott jelzések fokozottan felkutatásra és ellátására kerültek, régebben és mélyebben folyik a
munka, mint más településeken, így nagyobb az odafigyelés, törődnek a rászorulókkal.
Az idősek otthonának vezetője is ismertette, hogy bizony a település elöregedett, egyre több az
idős és ellátására szoruló, és mivel az otthonba bekerülő rászorulók száma véges, ezért számos
esetben igénylik a házi segítségnyújtást. Ebben nagy segítséget ad az, hogy ezt a fajta ellátást az
intézmény ingyenesen tudja biztosítani az igénylők számára. Átlagosan 16,4 fő ellátott volt az
elmúlt évben, melynek egy 8 órás és egy 6 órás foglalkoztatott tett eleget, valamint az
önkormányzat által biztosított közfoglalkoztatottak is besegítettek, akik nem szakmai ellátásban,
hanem vásárlásban vagy takarításban láttak el feladatokat. A házigondozás kötelező feladat,
éppen ezért akár honnan érkezik is a jelzés, akkor azt azonnal el kell látni. Nagyon sokan
szeretnének a legvégsőkig az otthonukban maradni, így inkább kérik a házi segítségnyújtás
keretében lévő ellátást, mint, hogy az otthonba beköltözzenek. Az otthonban ugyanis szinte már
csak olyan személyek kerülne be, akik napi több mint 4 órát meghaladó gondozást igényelnek.
Ugyanakkor a szociális ellátás területén szakmai létszámot közfoglalkoztatott nem tölthet be,
csak például takarításban és ehhez hasonló feladatokban vehet részt. Amennyiben az otthonban
közfoglalkoztatott személyeket foglalkoztatnak, úgy annak költsége az önkormányzatot terheli.
A bentlakásos otthon vezetője megköszönte az önkormányzat és a tanyagondnokok segítségét,
amiért együtt, összehangoltan tudják feladatukat ellátni, melyet a rászorulók érdekében
végeznek.
Meglátása szerint a legnagyobb problémát az okozza, hogy egyrészt nem megfelelő a
finanszírozás, másrészt az 1/2000. SzCsM rendelet meghatározza, hogy mennyi lehet a
gondozotti létszám, ahhoz hány fő lehet a gondozó, mely minden intézményben bizonyos szinten
sajátos.
Kispál István: Az a tapasztalata, hogy a kórház a nagyon beteg, sőt megfigyelhető hogy még a
fertőző betegek esetében is a lehető legrövidebb időn belül hazaadják a betegeket, és talán úgy
vannak vele, hogy a továbbiakban az önkormányzat oldja meg a velük való törődést.
-------------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
88/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett
szociális intézményi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a 2014. évben a Szociális Szolgáltató Központ
kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi
feladatokról szóló beszámolót.
____________________________

4.) Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, jó hogy a hétvégi étkezési lehetőség biztosítását
sikerült visszaállítani, hiszen az idős, vagy beteg személyek részéről van rá igény a településen.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a korábbiakban a nappali ellátóban kiadagolt szociális
étkeztetés keretében biztosított ebédadagot immár a konyha adagolja ki, ezáltal sikerült is
elkerülni a belső súrlódást. A lakosság részéről sem érkeznek azóta negatív kritikák az étel
mennyiségét illetően.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság a mai ülésén részletesen
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint
fogadja el a szociális étkeztetésről szóló beszámolót.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
89/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Szociális étkeztetési feladatok 2014. évi
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a szociális étkeztetés 2014. évi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót.
____________________________
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5.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról
Előadó: Kispál István polgármester
tanyagondnokok
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a településen nagyon jól működik a
tanyagondnoki szolgálat és bár a külterületen élők számára két körzettel működik a
tanyagondnoki szolgálat, az önkormányzat szerette volna, hogy a településen bevezetésre
kerülhetett volna ezzel párhuzamosan még egy falugondnoki szolgálat is. Sajnos azonban erre a
szociális törvény nem biztosít lehetőséget, pedig az igény megvan rá.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén a mai ülésén
részletesen megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak
szerint fogadja el mind az I., mind a II. körzet tanyagondnoki beszámolóját.
Elmondja továbbá, bár a korábbi napirend kapcsán részben már említette is, hogy az idősek
bentlakásos szociális otthonának vezetője köszönetét fejezte ki a két tanyagondnoknak a
lelkiismeretes és segítőkész munkájáért.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
90/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Beszámoló a 2014. évi I. számú tanyagondnoki
körzetben végzett tevékenységről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a 2014. évben az I. számú tanyagondnoki körzetben
végzett tevékenységről szóló beszámolót.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
91/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Beszámoló 2014. évi II. számú tanyagondnoki
körzetben végzett tevékenységről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
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elfogadja a 2014. évben a II. számú tanyagondnoki körzetben
végzett tevékenységről szóló beszámolót.
____________________________

6.) Lengyel Zsolt (Marx u. 14/a) vételi ajánlata az önkormányzati tulajdonú volt
vásártér ingatlanra
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy Lengyel Zsolt egyéni vállalkozó részéről vételi
ajánlat érkezett be az önkormányzathoz, melyben előadta, hogy a település jól frekventált helyén
kíván ingatlant megvásárolni. Jövőbeni tervei között szerepel egy olyan nagyobb volumenű –
pályázati forrás igénybevételével megvalósuló - beruházás kivitelezése, amely a település
fejlődéséhez, a helyben lakók foglalkoztatásához járulna hozzá. Kéri az önkormányzat
állásfoglalását a terület értékesítésével kapcsolatban, illetve kéri a vételár meghatározását.
Első körben azzal a javaslattal terjesztette az illetékes bizottság elé a kérelmet, hogy az
önkormányzat adjon egy ígérvényt arra vonatkozóan, hogy nem zárkózik el az értékesítés
lehetőségétől, amennyiben az önkormányzat által meghatározott vételárat kérelmező elfogadja,
és nyertes pályázatot mutat fel.
A bizottsági ülésen azonban az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a kérelemben foglaltak
részletes kidolgozását követően, mely magában foglalja már az ingatlan értékbecslését is,
valamint több alternatíva szerinti értékesítési lehetőséget is, ismételten kerüljön a testület elé
megtárgyalásra.
Fentiek figyelembe vételével javasolja, hogy a testület jelen ülésen a kérelemről érdemben ne
határozzon.
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, hogy Lengyel Zsolt
vételi kérelmének kidolgozását követően a következő ülésen döntsön a Képviselő-testület.
--------------------A Képviselő-testület határozat hozatala nélkül elfogadta és egyetért azzal, hogy Lengyel Zsolt
kérelméről a soron következő ülésen döntsön.

____________________________
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7.) Javaslat a helyi építési szabályokról szóló 14/2007.(XI. 30.) rendelet
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Az önkormányzat rendezési tervnek módosítása a befejező szakaszához érkezett,
és a 230/2014.(XII.18.) ÖK számú határozatával megkezdett 0531/1 hrsz-ú terület gazdasági
célú beruházás megvalósítása érdekében javasolja az előterjesztésben szereplő
településszerkezeti terv módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását, valamint a helyi
építési szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
92/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Településszerkezeti terv módosítása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
161/2007.(XI.29.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az 1. melléklet szerint:
a) 0531/1 hrsz-ú telket és a vele határos ipari területet
mezőgazdasági üzemi területbe sorolja
b) biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 1,5
ha erdőterület kerül mezőgazdasági terület helyére.
2.) Területrendezési tervi megfelelés érdekében a természet-,
és tájvédelmi adatszolgáltatás alapján a 2. melléklet
szerint kiegészíti.
3.) Régészeti adatokat a 3. melléklet szerint frissíti.
4.) Műemléki környezet-, és a helyi területi védettség
lehatárolását a 4. melléklet szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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92/2015.(V.28.) határozat 1. melléklete

92/2015.(V.28) határozat 2. melléklete
Természet-, és tájvédelmi határvonalak
Ex lege védett szikes tó és kunhalom
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NATURA 2000. határvonal (egyúttal ökológiai hálózat magterület)

Ökológiai hálózat magterület

Ökológiai hálózat -folytonos folyosó

Országos tájképvédelmi övezet
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92/2015.(V.28.) határozat 3. melléklete
Régészeti lelőhelyek
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92/2015.(V.28.) határozat 4. melléklete
Műemléki környezet-, és a helyi területi védettség lehatárolása

------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
a

10/2015.(V.29.)
önkormányzati rendeletét
a helyi építési szabályokról szóló 14/2007.(XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
____________________________

8.) Előterjesztés a szennyvízberuházás keretében
közbeszerzési eljárása lebonyolítása ajánlatáról

történő

gépbeszerzés

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szennyvízberuházás tartalék
keretéből 2 gépszerezés vált szükségessé, melyet a szennyvíztisztító telep jövőbeni üzemeltetője
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is hasznosnak és szükségesnek tart. Az egyik gép egy bobcat, mely a szennyvíziszap szárazanyag
tartalmának 20 %-os víztartalom alá történő csökkentését tudja elősegíteni, valamint egy nagy
teljesítményű aggregátor kerülne még beszerzésre, mely a tisztítótelep rendkívüli helyzetbeli
áramellátást tudná biztosítani.
Az önkormányzat megkereste dr. Géczi József hivatalos közbeszerzési tanácsadót – akivel már a
korábbi években is sikeresen és mondhatni elfogadható áron tudott együttműködni az
önkormányzat – hogy a gépbeszerzésre irányuló közbeszerzések lebonyolítására adjon
árajánlatot.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő dr. Géczi József
közbeszerzési feladatok ellátására irányuló 180.000 Ft összegű ajánlatát 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, hogy dr. Géczi
József közbeszerzési tanácsadó előterjesztésben foglaltak szerinti ajánlatát fogadja el.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
93/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Dr. Géczi József szennyvízberuházás keretében történő gépbeszerzés
közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló ajánlatának elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint Dr.
Géczi József (6723 Szeged, Malom u. 16/B.) hivatalos
közbeszerzési tanácsadó szennyvízberuházás keretében
történő
gépbeszerzések
közbeszerzési
eljárásának
lebonyolítására irányuló 180.000 Ft-os ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármester, hogy a
közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló szerződést
kösse meg.
____________________________

9.) Javaslat a civil szervezeteknek nyújtandó 2015. évi támogatás pályázati
felhívására
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, hogy a 2015. évi költségvetési terv elfogadásakor 500.000 Ft-os keret
került betervezésre a településen működő civil szervezeteknek nyújtandó támogatásokra.
Javasolja, hogy az elmúlt évhez hasonlóan kerüljön meghatározásra a civil szervezetek részére
szétosztható támogatás úgy, hogy szervezetenként maximum 100.000 Ft támogatást határozzon
meg a testület. A kiírástól számított 30 napon belül lehet a pályázatokat benyújtani, így a július
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végi testületi ülésen a Képviselő-testület dönthet az előző évi pályázati elszámolásokról és az új
pályázati támogatások odaítéléséről is.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, mint a Nyugdíjas Egyesület vezetője, és mint a Szociális
Alapítvány kuratóriumi tagja, a két civil szervezetben való érintettsége fennáll, így a
szavazásban nem kíván részt venni.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
94/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
szavazásból történő kizárásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján Urlauberné Horváth Éva alpolgármestert személyes
érintettség miatt a szavazásból kizárja.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
95/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil
szervezetek
támogatásáról
szóló
11/2013.(XI.7.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a
civil szervezetek támogatására.
A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a civil
szervezetek részére felosztható keretet 500.000 Ft-ban
határozta meg, melyből egy civil szervezet legfeljebb
100.000 Ft támogatásra pályázhat.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a helyi
civil szervezetek részére a civil szervezetek támogatásáról
szóló önkormányzati rendeletet, illetve a fenti határozatot
küldje meg.
________________________
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10.) Javaslat az „Önkormányzati fejlesztések” című pályázat benyújtásra
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Képviselőtársaival, és a bizottsági tagokkal közösen megtartott informális együttes
ülésen közösen alakították ki azt az állásfoglalást, mely szerint ezen a pályázati kiíráson az
önkormányzat vegyen részt az óvoda felújítással, a sportcsarnok tetőszerkezetének és
nyílászáróinak felújításával, valamint a legnagyobb forgalmú Felszabadulás utcai járdák
felújításával.
A pályázati anyag elkészült, amely szerint a három felújítás kalkulált költsége összesen:
55.390.923 forint. Ehhez az önkormányzatnak a célterületek eltérő támogatási intenzitásainak
megfelelően az óvoda felújítás esetében 5%-os, a sportcsarnok és a járda felújítás esetében 15 %os, összesen: 6.102.355 forint önrészt kell vállalnia.
A 2015. évi költségvetésben ugyan ennyi tartalék nincs, de arra való tekintettel, hogy 2016.
december 31.-ig kell felhasználni a támogatást, így javasolja a bizottságnak a fenti számok
ismeretében a pályázat benyújtását.
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 az önkormányzati
fejlesztések pályázat benyújtását.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
96/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

„Önkormányzati fejlesztések” című pályázat benyújtása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és benyújtja pályázatát az önkormányzati
feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázati önerőt képező 6.102.355 forintot a 2015. és a 2016.
évi költségvetésében biztosítja.
________________________

11.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt
eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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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:
97/2015.(V.28.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a 26/2015.(II.24.) ÖK, a 27/2015.(II.24.) ÖK, a
44/2015.(III.26.) ÖK, a 49/2015.(III.27.) ÖK, az
51/2015.(III.26.) ÖK, a 52/2015.(III.26.) ÖK, a
53/2015.(III.26.) ÖK, a 62/2015.(IVI.14.) ÖK, a
72/2015.(IV.30.) ÖK, a 74/2015.(IV.30.) ÖK, és a
82/2015.(IV.30.) ÖK számú lejárt határidejű határozatokról
szóló tájékoztatást.
--------------------Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
-

Az önkormányzati tulajdonú és az önkormányzati kft által üzemeltetett konyha
felújítására az önkormányzat nem tudja benyújtani pályázatát, mert a kiírás szerint
pályázatot csak az önkormányzati tulajdonú és fenntartású konyhák esetében lehet
benyújtani.

-

A szennyvíztisztító telep folyamatosan épül, az a terv szerint halad. Egy probléma
azonban a közelmúltban felmerült, nevezetesen telep előtti térbeton olyan minőségben
készült el, hogy azt az önkormányzat nem tudja átvenni, erről a műszaki ellenőrrel is már
egyeztettek. A problémát jelezték a kivitelezést végző beruházónak, most várják annak
megoldását.
A próbaüzem zajlik, minden rendben folyik. A közelmúltban kooperációs megbeszélés
nem volt, de az előbbiekben említett probléma miatt arra hamarosan sor fog kerülni.
A telep körül a külső kerítés is elkészült, így idegenek a telepre bemenni nem tudnak.
____________________________

12.) Képviselői kérdések, bejelentések
Dr. Muskó Zsolt: Felhívja a figyelmet, hogy a Kápolnai bekötőút mentén a cserjék nagyon
belógnak az útra és így veszélyes a gépjárművek esetében, azokat meg kellene nyesni.
Érdeklődik továbbá, hogy a gyermekorvos tekintetében van-e már valami konkrét információ?
Benedek János: A Kossuth utcában kialakult kátyúkat most már kellene rendezni, mert igen
veszélyes az úttest.
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Kispál István: Köszöni Képviselőtársai észrevételét, ígéri, hogy azokban intézkedni fog.
A gyermekorvossal kapcsolatban elmondja, hogy Dr. Prohászka Rád Imre gyermekorvos július
1-jével fog Budapest közelében új körzetben praktizálni. A településen jelenleg a helyettesítést
Dr. Szarvas Gyula gyermekorvos látja el.
Az ÁNTSZ vezetőjével folytatott egyeztetés szerint nem javasolja, hogy Kelebia - Balotaszállás
és Kisszállás települések egy közös körzetet alkossanak. Most folynak az egyeztetések a két
szóba jöhető gyermekorvossal, Szarvas Gyula Doktor Úrral és az Úrfi Doktornővel. A Doktornő
15 órás rendelést tudna csak bevállalni, de az ÁNTSZ a legkevesebb 20 órás rendelési időre ad
csak működési engedélyt.
Szarvas Doktor Úr viszont csak úgy hajlandó vállalni Kisszállást és Balotaszállást, ha a jelenlegi
asszisztens maradna, mert az ő munkáját már nagyon régóta ismeri. Ugyanakkor az is gondot
okoz még, hogy Szarvas Doktor Úr csak tartós helyettesítéssel láthatja el a település
gyermekorvosi feladatait és egy év letelte után a tartós helyettesítésért az OEP-től csak 60 %-os
finanszírozás jár, melyért a Doktor Úr már nem vállalja az ellátás biztosítását.

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

Kispál István
polgármester

Csiszár Csaba
jegyző

