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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. július 29-i nyílt üléséről

119/2015.(VII.29.) ÖK

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból
történő kizárásáról

120/2015.(VII.29.) ÖK

Szociális Alapítvány 2015. évi támogatásáról

121/2015.(VII.29.) ÖK

Nyugdíjas Egyesület 2015. évi támogatásáról

122/2015.(VII.29.) ÖK

Polgárőr Egyesület 2015. évi támogatásáról

123/2015.(VII.29.) ÖK

Minor Portus Alapítvány 2015. évi támogatásáról

124/2015.(VII.29.) ÖK

Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület 2015. évi
támogatásáról

125/2015.(VII.29.) ÖK

Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató
Egyesület 2015. évi támogatásáról

126/2015.(VII.29.) ÖK

Kisszállási Sport Club 2015. évi támogatásáról

127/2015.(VII.29.) ÖK

Kisszállási Mozgáskorlátozottak Csoportja 2015. évi
támogatásáról

2
128/2015.(VII.29.) ÖK

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
Gyermekekért Alapítvány 2015. évi támogatásáról

129/2015.(VII.29.) ÖK

Óvodatető helyreállítás
módosítási kérelme

130/2015.(VII.29.) ÖK

Felső-Bácska Vidékfejlesztési
csatlakozásról

131/2015.(VII.29.) ÖK

2013-2018. évi
felülvizsgálatáról

132/2015.(VII.29.) ÖK

Dél-alföldi Autó- és Motorsport Egyesület támogatásáról

133/2015.(VII.29.) ÖK

Lakossági közmeghallgatás idejének és napirendjének
meghatározásáról

134/2015.(VII.29.) ÖK

Transinvest Budapest Kft részére az önkormányzati
tulajdonú Marx u. 9. szám alatti ingatlan bérleti
szerződésének meghosszabbítása

135/2015.(VII.29.) ÖK

Pályázat
benyújtása
tanyagondnoki
tevékenységének fejlesztésére

136/2015.(VII.29.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzat 2015. év II. félévi
munkaterve

Helyi

vis

maior

támogatásának

Egyesülethez

Esélyegyenlőségi

___________________________

történő

Program

szolgálatok
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 29.
16.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Csiszár Csaba jegyző
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr., Malustyik László és
Rozsnyai Attila képviselők,
Ács-Sánta Béla, Horváth Istvánné és
Rab Pál civil szervezeti képviselők,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradt: Benedek János és Dr. Muskó Zsolt képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra azzal
a módosítással, hogy
7.) napirendi pontként „Előterjesztés a Transinvest Budapest Kft. önkormányzati tulajdonú
Marx u. 9. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására”,
8.) napirendi pontként „Faller Julianna (IV. körzet 45.) elemi kár enyhítésére települési
támogatás iránti kérelme”, valamint
9.) napirendi pontként „Helpynet, mint bűnmegelőzési és vészjelző rendszer bemutatása”
10.) napirendi pontként „Javaslat pályázat benyújtására az alföldi tanyás térségek
megőrzésére és fejlesztésére”
kerüljön felvételre.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Civil szervezetek 2014. évi pályázati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóinak
jóváhagyása és a 2015. évi pályázatainak elbírálása
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Előterjesztés az óvodatető viharkár okozta helyreállítás vis maior támogatásának
csökkentésére
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Előterjesztés a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozásról
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Kisszállás Község Önkormányzata 2013-2018.
Programjának felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester

évi

Helyi

Esélyegyenlőségi

5.) Dél-alföldi Autó- és Motorsport Egyesület támogatási kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Javaslat a lakossági közmeghallgatás
meghatározására
Előadó: Kispál István polgármester

időpontjának

és

napirendjének

7.) Előterjesztés a Transinvest Budapest Kft. önkormányzati tulajdonú Marx u. 9. szám
alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Faller Julianna (IV. körzet 45.) elemi kár enyhítésére települési támogatás iránti
kérelme (zárt ülés keretében)
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Helpynet, mint bűnmegelőzési és vészjelző rendszer bemutatása
Előadó: Mojzes Gábor tanácsadó
10.)
„Javaslat pályázat benyújtására az alföldi tanyás térségek megőrzésére és
fejlesztésére”
Előadó: Kispál István polgármester
11.)

A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének elfogadása
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. Civil szervezetek 2014. évi pályázati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóinak jóváhagyása és a 2015. évi pályázatainak elbírálása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 500.000 Ft-ot
különített el a civil szervezetek támogatására. A Képviselő-testület a május 28-i ülésen
határozott arról, hogy meghirdeti pályázati felhívását a településen működő civil szervezetek
részére, melynek keretében a szervezetek 2015. évi működésüknek támogatására nyújthatnak
be pályázatot.
Összesen 9 pályázat érkezett be és minden pályázó a 95/2015.(V.28.) ÖK határozatában
megjelölt maximális támogatási összeget, azaz a 100.000 Ft támogatási igényét jelölte meg a
pályázatában. A pályázati kritériumok között szerepelt, hogy amennyiben a civil szervezet az
előző évben is pályázatban részesült, akkor a támogatás felhasználásról szóló beszámolót is el
kellett készíteni, melynek – az abban érintett minden – pályázó eleget is tett.
A rendelkezésre álló forrás és a benyújtott igények alapján igen nehéz volt a támogatást
szétosztani, hiszen minden civil szervezet nagyon fontos és hasznos, nem lehet külön-külön
rangsorolni tevékenységüket. Az ülést megelőzően az önkormányzat két bizottsága összevont
ülést tartott, valamint a vezetői szinten történt egyeztetést követően az alábbiak szerint
javasolja 2015. évben a civil szervezetek támogatását:
- Szociális Egyesület részére
75.000 Ft
- Nyugdíjas Egyesület részére
60.000 Ft
- Polgárőr Egyesület részére
75.000 Ft
- Minor Portus Alapítvány részére
50.000 Ft
- Négyestelepi Főnix Egyesület részére
40.000 Ft
- KISZE
50.000 Ft
- Sport Club részére
50.000 Ft
- Kisszállási Mozgáskorlátozottak Csoportja
50.000 Ft
- Gyermekekért Alapítvány részére
50.000 Ft
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Horváth Istvánné: Szeretné megragadni az alkalmat és megköszönni a Képviselő-testületnek
és a Polgármester Úrnak az egyesületnek nyújtott támogatását, a tanyagondnokoknak pedig,
hogy az egyesület keretében működő Asszonykórust és a Kézműves Szakkör tagjait is a
vidéki rendezvényekre, találkozókra szállították.
Elmondja továbbá, hogy az egyesület tagsága felkérte, hogy vállalja el a KISZE vezetését,
melyet elvállalt.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén
megtárgyalta és Polgármester Úr által ismertetett pénzbeli hozzájárulással javasolja a
Képviselő-testületnek a civil szervezetek 2015. évi működésükhöz a támogatást biztosítani.
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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 két civil
szervezet részére történő támogatás megítélésénél a szavazásban nem kíván részt venni.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
119/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

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 Szociális Alapítvány és a
Nyugdíjas Egyesület civil szervezetek pályázatának
elbírálásának döntéshozatalából kizárja.
------------A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
120/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Szociális Alapítvány 2015. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Szociális Alapítvány (6421
Kisszállás, Iskola u. 20-22.) 2014. évi önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. Az
egyesület által benyújtott pályázatot elbírálva 2015.
évben az egyesület részére 75.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 30.
-------------
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
121/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Nyugdíjas Egyesület 2015. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Nyugdíjas Egyesület (6421
Kisszállás, Felszabadulás u. 10.) 2014. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját. Az egyesület által benyújtott pályázatot
elbírálva 2015. évben az egyesület részére 60.000 Ft
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
122/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Polgárőr Egyesület 2015. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Polgárőr Egyesület (6421
Kisszállás, Felszabadulás u. 35.) 2014. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját. Az egyesület által benyújtott pályázatot
elbírálva 2015. évben az egyesület részére 75.000 Ft
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 30.

-------------
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
123/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Minor Portus Alapítvány 2015. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Minor Portus Alapítvány
(6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 23.) 2014. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját. Az egyesület által benyújtott pályázatot
elbírálva 2015. évben az egyesület részére 50.000 Ft
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
124/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület 2015. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Kisszállás Négyestelepi
Főnix Egyesület (6421 Kisszállás, Kossuth u. 42/A.)
2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló beszámolóját. Az egyesület által benyújtott
pályázatot elbírálva 2015. évben az egyesület részére
40.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 30.
-------------
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
125/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kulturális Információs és Mentálhigiénés
Szolgáltató Egyesület 2015. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Kulturális Információs és
Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület (6421 Kisszállás,
Iskola u. 20-22.) 2014. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóját. Az egyesület által
benyújtott pályázatot elbírálva 2015. évben az egyesület
részére 50.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
126/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállási Sport Club 2015. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Kisszállási Sport Club
(6421 Kisszállás, III. körzet 33.) 2014. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját. Az egyesület által benyújtott pályázatot
elbírálva 2015. évben az egyesület részére 50.000 Ft
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 30.
-------------
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
127/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállási Mozgáskorlátozottak Csoportja 2015. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Mozgáskorlátozottak
Csoportja (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10.) 2014.
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját. Az egyesület által benyújtott pályázatot
elbírálva 2015. évben az egyesület részére 50.000 Ft
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
128/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
Gyermekekért Alapítvány 2015. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján a Sallai István Általános Iskola és
Diákotthon Gyermekekért Alapítvány (6421 Kisszállás,
Iskola u. 20-22.) által benyújtott pályázatot elbírálva
2015. évben az Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást
nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 30.
____________________________

11

2. Előterjesztés az óvodatető viharkár
támogatásának csökkentésére

okozta

helyreállítás

vis

maior

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a Biztosítótól több kártérítésben
részesült, mint azt előzetesen a Biztosító kikalkulálta, és mivel azzal egyidejűleg vis maior
támogatást is igényelt az önkormányzat, ezért az önkormányzat vis maior támogatási igényét
módosítani szükséges, és ezzel egyidejűleg javasolja a 2/2015.(I.13.) ÖK számú határozat
hatályon kívül helyezését.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak szerint
módosítsa az óvodatető vis maior támogatási kérelmét.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
129/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Óvodatető helyreállítás vis maior támogatásának módosítási kérelme
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
141/2014.(IX.11.) ÖK számú határozata alapján az
óvodatető helyreállítására a Belügyminisztériumhoz
benyújtott és a minisztérium által 212144 igénylés
azonosítóval regisztrált vis maior támogatással
kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:
1. A Támogató okiratban megítélt 277.000 Ft támogatási
összeget 210.850 Ft-tal csökkenti.
2. A
Képviselő-testület
141/2014.(IX.11.)
ÖK
határozatában foglalt vis maior támogatási igényét
66.150 Ft-ra módosítja, és ezzel egyidejűleg hatályon
kívül helyezi a 2/2015.(I.13.) ÖK számú határozatát.
3. A Képviselő-testület megbízza a tisztségviselőket,
hogy a Támogatói Okirat módosítási kérelmét
terjessze fel a Belügyminisztériumhoz.
____________________________
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3. Előterjesztés a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozásról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a múlt ülésen döntött arról a testület, hogy
csatlakozni kíván a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülethez, melyet jeleztünk is az
egyesület felé, akik a csatlakozástól nem zárkóztak el, így az előterjesztésben szereplő
határozat szükséges még a tagság létesítéséhez.
Elmondja továbbá, hogy a mai napon délelőtt volt a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület
taggyűlése, ahol a Kiskunhalasi Járáshoz tartozó települések csatlakozási kérelméről döntött
az egyesület. A taggyűlés hangulata kissé fagyos volt, mert az alapító tagok félnek attól, hogy
a belépő új tagokkal csökkenti fog a településekre jutó egyesületi fejlesztési forrás mértéke.
Ezzel kapcsolatban azonban a vezetőség részéről az az információ hangzott el, hogy a
Kormány részéről ígéretet kaptak arra, hogy a Helyi Akciócsoportokban bekövetkező létszám
növekedésnek és csökkenésnek megfelelően fognak a fejlesztési források elosztásra kerülni.
Mindaddig, amíg erről konkrét döntés nem születik, addig az egyesület vezetősége felhívta a
figyelmet és nyomatékosan kérte a tagságot, főként kiemelve az újonnan belépő tagoknak is,
hogy a fejlesztési igényeiket a valós igényeiknek és a lehető legkisebb támogatási igény
mellett nyújtsák be.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
130/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülethez történő csatlakozásról
1. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 2014-2020 közötti
LEADER Programhoz kapcsolódóan a Kiskunok
Vidékéért Egyesületből (6133 Jászszentlászló,
Kossuth u. 7.) a mai napon kilép.
2. A kilépéssel egyidejűleg a Kisszállás Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a község fejlődése és fejlesztése érdekében a
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülethez (6430
Bácsalmás, Hősök tere 3.) csatlakozni kíván.
3. A belépést követően a Képviselő-testület megbízza
Kispál István polgármestert, hogy a továbbiak során
Kisszállás Község Önkormányzatát teljes jogkörrel
képviselje az Egyesületben.
____________________________
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4. Kisszállás Község Önkormányzata 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az összevont bizottsági ülésen részletesen megtárgyalásra
került az önkormányzat esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata, melyért az elkészítő
Csehó-Kovács Lászlóné hivatali dolgozónak külön dicséret jár. A térségben először
Kisszálláson került elkészítésre 2013. évben az esélyegyenlőségi terv, és van olyan település,
aki ezzel még nem is rendelkeznek, Kisszálláson viszont már a terv felülvizsgálata folyik.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint
kerüljön elfogadásra az esélyegyenlőségi program felülvizsgálata.
Elmondja továbbá, hogy az esélyegyenlőségi program felülvizsgálata nagyon hasznos és
fontos, rengeteg olyan adatot és kimutatást foglal magába, amelyeket az önkormányzat és a
civil szerveztek is fel tudnak használni pályázataikban. Javasolja, hogy a település civil
szervezetei és az önkormányzati intézmények is kapjanak egy-egy kinyomtatott példányt az
esélyegyenlőségi tervből.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
131/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzat 2013-2018. évi Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát az
előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
____________________________

5. Dél-alföldi Autó- és Motorsport Egyesület támogatási kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az egyesület már két alkalommal is tartott
bemutatót a településen, melynek nagy sikere volt a lakosság körében, ezért javasolja, hogy a
testület 30.000 Ft összegben támogassa az egyesület rendezvényét.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületek, hogy 30.000 Ft-tal támogassa az egyesület
általi rendezvényt és kössön megállapodást a közterület lezárásról, valamint a rendezvény
idején az egyesület által biztosítandó kötelezettségekről.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
132/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Dél-alföldi Autó- és Motorsport Egyesület támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Dél-alföldi Autó- és Motorsport
Egyesület részére a településen 2015. szeptember 20-án
megrendezésre kerülő verseny díjazásához a 2015. évi
költségvetése terhére 30.000 Ft összegű támogatással járul
hozzá.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
rendezvény idejére kössön megállapodást a közterület
lezárásról, valamint az egyesület részéről biztosítandó
kötelezettségekről.
____________________________

6. Javaslat a lakossági közmeghallgatás időpontjának és napirendjének
meghatározására
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 42. § (1)-(2) bekezdése
szabályozza a lakossági fórumokat az alábbiak szerint:
„42. § (1) Az önkormányzat szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
közmeghallgatás tart. A közmeghallgatáson a polgármester beszámol a község, ezen belül
az önkormányzat munkájáról, az önkormányzat terveiről, különös tekintettel a
településfejlesztésre.
(2) A közmeghallgatáson az állampolgárok, helyi szervezetek közérdekű
kezdeményezéseket, javaslatokat tehetnek. A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről,
témájáról a lakosságot 5 nappal előtte értesíteni kell.”
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Elmondja, hogy a szennyvíz-hálózatra történő rácsatlakozások mielőbbi teljesítése érdekében
a tegnapi napon egy fórumra kerültek összehívásra azok a lakosok, akinél még a rácsatlakozás
nem történt meg. A Fórumon jelen voltak a Fundamenta Zrt. szegedi képviselői, valamint
képviselte magát egy bekötést meghitelező vállalkozás is.
Tekintettel arra, hogy a szennyvízberuházás átadása próbaüzem és egyéb műszaki átadások
tekintetében is várhatóan szeptember végére datálható, ezért mindenképpen javasolja a
szennyvízberuházással kapcsolatos bekötések és elszámolások miatt egy tájékoztató
napirendet.
Javasolja, hogy 2015. évben a lakossági közmeghallgatás idejét szeptember 8. és 9. napjára
tűzze ki a testület.
Napirendként javasolja belterületen az 1.), a 2.) és a 3.) napirendeket, külterületen a 2.) és a
3.) napirendet az alábbiak szerint:
1.) Tájékoztató a szennyvízberuházásról
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2014-2020. évi fejlesztési terveiről, megvalósítandó
fejlesztési elképzeléseiről
3.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi munkájáról.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
133/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Lakossági közmeghallgatás idejének
és napirendjének meghatározásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati
rendelet 42. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a
2015. évi közmeghallgatások időpontját és napirendjét az
alábbiakban határozza meg:
 2015. szeptember 8. (kedd) 1800 Művelődési ház
 2015. szeptember
Tanyaklub

9.

(szerda)

1800

Újfalu-

Napirend:
1. Tájékoztató szennyvízberuházásról
Előadó: Kispál István polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2020. évi
fejlesztési terveiről, megvalósítandó fejlesztési
elképzeléseiről
Előadó: Kispál István polgármester
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3. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi munkájáról
Előadó: Kispál István polgármester
____________________________

7. Előterjesztés a Transinvest Budapest Kft önkormányzati tulajdonú Marx u.
9. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Az épületet bérlő Mérnöki Csoport a bérleti jogviszony meghosszabbítását
kérte. Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint szeptember 30-áig kerüljön
továbbiakban is bérbe adásra az ingatlan.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság mai napon tartott együttes ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületek a bérleti jogviszony 2015. szeptember 30-ig
történő meghosszabbítását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
134/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Transinvest Budapest Kft részére az önkormányzati tulajdonú
Marx u. 9. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Transinvest Budapest Kft (1106
Budapest, Fehér út 10. a-b)–vel kötött önkormányzati
tulajdonú Kisszállás, Marx u. 9. szám alatti ingatlan
lakásbérleti szerződését 2015. július 1-től 2015.
szeptember 30-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület az ingatlan bérleti díját 2015.
szeptember 30-ig havi 29.895 Ft-ban határozza meg, és
megbízza a Polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést
kösse meg.
____________________________
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8. Helpynet, mint bűnmegelőzési és vészjelző rendszer bemutatása
Előadó: Mojzes Gábor tanácsadó
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testületi ülésre meghívta a Helpynet képviselőjét, hogy
személyesen mutasson be egy olyan bűnmegelőzési és veszélyjelző rendszert, mely
hasonlóan, mint a korábban a településen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működött.
Mojzes Gábor: Tisztelettel köszöni a lehetőséget, hogy személyesen nyújthat tájékoztatást e
rendszerről. A rendszer lényege, hogy a segélyhívás, melyet a rászorult indít el, az lehetőség
szerint minél hamarabb célba érjen és a rászoruló a leggyorsabban ellátásban részesülhessen.
Egy olyan program került kidolgozásra, amely egy 3 szintű rendszerből épül fel: ennek első
szintje a 1. Civil, lakosság, 2. Beavatkozás, 3. Vezető Irányító Rendszer. (Diasor vetítése,
mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A rendszerbe bárki csatlakozhat, illetve a veszélybe kerülő személy, ha csatlakozott ehhez a
rendszerhez, akkor az ő készülékéről bárki segélyhívást indíthasson. A segélyhívás nemcsak
konkrét baleset, rosszullét esetén alkalmazható, hanem akár betörés, vagy gyanús személyek
mozgása esetén is lehet hívást kezdeményezni, mindig az ok ismertetésének megfelelően.
A segélyhívás egy előre beprogramozott 5 személy vagy szervezet részére kerül megküldésre,
hang illetve SMS formájában. Ebben az 5 személy lehet akár családtagokat, a szomszéd vagy
az önkormányzat, de akár a polgárőrség is. A lényeg, hogy akihez befut a segélyhívás, az
vagy intézkedik, vagy lehetősége van elutasítani a segélyhívást, amennyiben nem tud
intézkedni, és ilyenkor a rendszer ezt továbbítja másfelé. A VIR rendszer az információkat
tárolja, napi 24 órában működik, így folyamatosan lehet figyelni, hogy adott segélyhívásra
történt-e intézkedés. A rendszer akkor működik igazán jól, ha egy településen minél többen
csatlakoznak a Helpynet szolgáltatáshoz.
A készülék beszerezhető egyszeri 30.000 Ft-os beszerzési költséggel, és amennyiben az illető
csak vészhívást kíván indítani, akkor évi 1.000 Ft-os egyszeri feltöltésnél nem is kerül többe
annak használata. Lehetőség van arra is, hogy ezt az alkalmazást egy okos telefonra telepítse
az azt igénybe venni kívánó lakos, természetesen akkor már több fenntartási költség lép fel,
hiszen vélhetően azt a telefont már beszélgetésre is használni fogják.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Meglátása szerint ez egy nagyon hasznos készülék, és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás megszűnését követően biztosan igényelni is fogja a lakosság. A település nagy
kiterjedésű tanyás térséggel rendelkezik, és a korábbiakban a Szociális Szolgálattó Központ,
majd a Kiskőrösi Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott házi segítségnyújtás keretében
lévő jelzőrendszerre igen nagy igény volt, összesen 132 fő igényelt ilyen készüléket.
Meglátása szerint érdemes lenne a rendszerhez csatlakozni.
Ceglédi Zoltánné dr.: Egyetért a Polgármester Úrral, valóban nagyon hasznos dolog lenne, ha
az önkormányzat csatlakozna e rendszerhez. Az is biztos, hogy a lakosság körében többen is
igényelnék a készüléket, ezért elsőként azt kell felmérni, hogy ez mennyibe is kerülne az
önkormányzatnak.
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Mojzes Gábor: Amennyiben az önkormányzat csatlakozik a rendszerhez, akkor folyamatosan
havi 30.000 Ft-os rendszer-előfizetési díjjal kell számolnia.
Szeretné felhívni az önkormányzat figyelmét, hogy jelenleg lehetősége van az
önkormányzatoknak pályázat benyújtására a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése címen,
melynek keretében e rendszer bevezetésére is lehet pályázni.
Ceglédi Zoltánné dr.: Meglátása szerint az önkormányzat pályázatát mindenképpen be kell
nyújtani, és ezzel párhuzamosan fel kell mérni a lakosság valós igényét. Az biztos, hogy az
önkormányzat saját erőből, még ha a pályázatot is figyelembe vesszük, nem tud mindenki
részére ingyenes készüléket biztosítani.
Urlauberné Horváth Éva: A rendszerre szerinte is szükség van, nemcsak külterületen, de
belterületen élők esetében is. Meglátása szerint a lakosság kellő tájékoztatását követően sokan
fogják igényelni a készüléket, és véleménye szerint sok idős és beteg személy esetében a
hozzátartozók vállalni fogják az egyszeri 30.000 Ft-os készülék beszerzését.
--------------------A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül tudomásul vette a Helpynet rendszerről szóló
tájékoztatót.
____________________________

9. Javaslat pályázat benyújtására az alföldi tanyás térségek megőrzésére és
fejlesztésére
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, mint az előző napirendi pont kapcsán az előterjesztő is utalt rá, hogy
a Földművelésügyi Minisztérium meghirdette 2015. évi pályázati felhívását a tanyák,
valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására címmel.
A támogatást önkormányzatunk a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére –
gépjárműbeszerzés kivételével – nyújthatja be utófinanszírozással megvalósuló, vissza nem
térítendő, maximum 2 millió Ft támogatásra. A pályázatot augusztus 14-ig lehet benyújtani.
A fejlesztések megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés
teljes költségének minimum 10 %-át saját forrásként biztosítania kell.
Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtsa be pályázatát a pályázati felhívás 3/a.) pontja szerint
a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére a maximális 2 millió Ft-os
támogatási igénnyel, melynek keretében az előző napirendi pont kapcsán ismertetett Helpynet
rendszer előfizetetéséi díjára, jelzőrendszeres készülékekre, valamint a tanyagondnokok
részére okos telefon beszerzésére lehetne pályázni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Malustyik László: Javasolja, hogy a pályázat kapcsán érdemes lenne a tanyagondnoki
gépkocsi pályázaton újonnan megnyert önkormányzati gépkocsihoz téli gumi garnitúrát
beszerezni.
Kispál István: Elmondja, hogy a pályázati támogatásból nemcsak a Helpynet rendszer
kiépítése és készülékek vásárlása valósulhatna meg, hanem mint képviselőtársa is felvetette
egyrészt az új tanyagondnoki gépkocsira téli gumi beszerzése, másrészt jó lenne még
rézsűkasza és fűrészgép beszerzését is megvalósítani, és csak a fennmaradó összegből javasol
segélyhívó rendszert kiépíteni.
Ceglédi Zoltánné: Támogatja a pályázat benyújtását a lehetőségekhez mérten a maximális
támogatási igény benyújtásával a legszükségesebb eszközök beszerzésére, ami csak a
pályázatba belefér.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
135/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Pályázat benyújtása tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a Földművelésügyi Minisztérium 2015.
évi pályázati hívására „a tanyák, valamint az alföldi
tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a
települési ás térségi fejlesztések támogatására” benyújtja
pályázatát.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázati beruházás 10 %-át képező önerőt a 2015. évi
költségvetésében biztosítja.
____________________________

10. A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat 2015. II. félévi munkatervének javaslatában
a testület kötelező napirendjeit, valamint a már előre látott feladatokhoz kapcsolódó napirendi
pontokat szedték sorrendbe.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja, hogy a munkaterv alapján a testület az októberi ülésén írja ki
pályázati felhívását az önkormányzati tulajdonú köztemető temetőüzemeltetési feladatainak
ellátására, és a november 26-i ülésen döntsön a testület a temetőüzemeltető kiválasztásáról.
Kispál István: Megköszöni Képviselőtársa észrevételét és a módosító javaslatnak megfelelően
javasolja a képviselő-testület II. féléves munkatervének elfogadását.

------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
136/2015.(VII.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzat
2015. év II. félévi munkaterve
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja a 2015. év
II. félévi munkatervét:
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. év II. félévi
MUNKATERVE

2015. július 29. (szerda) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Civil szervezetek 2014. évi pályázati támogatás felhasználásáról
beszámolóinak jóváhagyása és a 2015. évi pályázatainak elbírálása
Előadó: Kispál István polgármester

szóló

3.) Előterjesztés az óvodatető viharkár okozta helyreállítás vis maior támogatásának
csökkentésére
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Előterjesztés a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozásról
Előadó: Kispál István polgármester
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5.) Kisszállás Község Önkormányzata 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Dél-alföldi Autó- és Motorsport Egyesület támogatási kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Javaslat a lakossági közmeghallgatás
meghatározására
Előadó: Kispál István polgármester

időpontjának

és

napirendjének

Bizottsági feladatok:
-

-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

a 2.), a 3.) és a 6.) napirendi pontot,

a Humánpolitikai Bizottság

a 2.), az 5.) és a 6.) napirendi pontot
tárgyalja meg.

2015. szeptember 24. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Javaslat a Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Javaslat a Kisszállás Község Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervének
módosítására
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
3.) Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Tájékoztató a Kisszállás Önkormányzati Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves
teljesítéséről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
5.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2014/2015. tanévben végzett munkájáról
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
6.) Napraforgó Óvoda éves munkatervének jóváhagyása
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
7.) Javaslat Kisszállás Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatásszervezési
Koncepciójára
Előadó: Kispál István polgármester
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8.) Felülvizsgálat az Arany János Tehetséggondozó és Kollégiumi Programban
résztvevő tanulók támogatására
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok:
-

-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1.), a 2.), a 3.) és a 4.) napirendi
pontokat,

a Humánpolitikai Bizottság

az 5.), a 6.), a 7.) és a 8.) napirendi
pontokat
tárgyalja meg.

2015. október 29. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervének III.
negyedéves teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Előterjesztés a temetőrendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
3.) Pályázati felhívás az önkormányzati tulajdonú köztemető temetőüzemeltetési
feladatainak ellátására
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok:
-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1.), a 2.) és a 3.) napirendi
pontokat

tárgyalja meg.

2015. november 26. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének
elfogadása
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
2.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adója 2016. évi mértékének
felülvizsgálatáról
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
3.) Javaslat a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Temetőüzemeltető kiválasztása
Előadó: Kispál István polgármester
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5.) Hóeltakarítási feladatok ellátására vállalkozási szerződés kötése
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok:
-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1.), a 2.), a 3.), a 4. és az 5.)
napirendi pontokat

tárgyalja meg.

2015. december 17. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Előterjesztés Kisszállás Község Önkormányzata
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester

2015.

évi

költségvetése

2.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
3.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
Bizottsági feladatok:
-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1.) a 2.) és a 3.) napirendi
pontokat

tárgyalja meg.
____________________________

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

Az augusztus 20-i falunapokra felkészüléssel kapcsolatban volt már egy vezetői
megbeszélés, de a részletes feladatok kidolgozására augusztus 11-ére hívja össze a
Humánpolitikai Bizottságot és az illetékes szervezőket.

-

Az Oromhegyesi Helyi Közösség augusztus 16-ára szervezte meg a Szent István napi
megemlékezését és ünnepi műsorát, melyre a településről várja a delegációt.
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-

Az előzetes egyeztetések szerint augusztus 15-16-án kerülne sor az iskola udvarán
feltört betonkockák felszedése és helyettük a Kelebia Önkormányzattól kapott
használt, de jó állapotban lévő térbeton lerakására. Ehhez kéri az iskola igazgatója az
önkormányzat segítségét, mely egyrészt abból áll, hogy az önkormányzat ingyenesen
Kelebiáról a helyszínre, azaz az iskola udvarába szállítja a térburkoló elemeket,
másrészt a szükséges anyagbeszerzéshez is, mint marosi homok, sóder, cement és jó
pár folyóméter betonszegély hozzájárul.

Mindhárom esetben az egyeztetések augusztus első felében fognak megtörténni, és várja a
munkálatokra, valamint a testvér-települési rendezvényre az abban résztvevők jelentkezését.
A Kápolnai bekötőút melletti terület rendbetételére, gyommentesítésére is már csak
szeptemberben lát esélyt, mivel az augusztusi hónap tele van megvalósításra váró
feladatokkal.
____________________________

12. Képviselői kérdések, bejelentések
Malustyik László: Felveti, hogy a településen vannak olyan utcák, melyek egyirányúak, és
mivel ezek az utcák sűrű forgalmat bonyolítanak, amelybe a tiltás ellenére kerékpárral is
gyakran behajtanak, ezért kéri, hogy a behajtani tilos tábla alá kerékpárral behajtható
kiegészítő táblát helyezzenek el a szabályos közlekedés biztosítása érdekében.
Elmondja továbbá, hogy egy külterületi lakos kereste meg azzal, hogy újfaluban a földútra 2
kocsi apró követ vásárolt, melyet az úton szét is terített, de ez nem fedezte az újfalu és az 55
számú főút közti teljes szakaszt. A hiányzó út kikövezéséhez kéri az önkormányzat segítségét.
Kispál István: Megköszöni képviselőtársa észrevételét és elmondja, hogy a kiegészítő
táblának kihelyezését jó ötletnek tartja és elviekben nem látja akadályát. A kiegészítő tábla
kihelyezésével kapcsolatban felkutatja a lehetőségeket.
Az újfaluba vezető út kikövezését az önkormányzat is szeretné megoldani és több soron is
már kereste a lehetőséget rá, de eddig vagy csak szóban kapott ígéretet, vagy olyan
jelentéktelen (1 utánfutóra való) követ ajánlottak fel, amivel nem lett volna megoldva a
probléma.
____________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19.00 órakor berekesztette.

Kmf.
Kispál István
polgármester

Csiszár Csaba
jegyző

