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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

  

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 11. 

du. 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Csiszár Csaba jegyző 

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester 

Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr., és 

Rozsnyai Attila képviselők, 

Nagyné Szabó Erzsébet gazdálkodási vezető tanácsos, 

Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető. 

 

Távolmaradt: Malustyik László 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. 

 

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. A 

közelmúltban benyújtott, majd támogatásban részesített „Uradalmi napok Kisszálláson”című 

pályázat benyújtásának jóváhagyása miatt szükségesnek tartotta a rendkívüli ülés 

összehívását. 

 

-------- 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 

 

 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

1.) „Uradalmi napok Kisszálláson”című pályázat benyújtásának jóváhagyása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Reliable Energy Group Zrt. kérelme a Kisszállás 527 hrsz-ú Piaccsarnokban lévő 

üzlethelyiség bérletére 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

___________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1.)  „Uradalmi napok Kisszálláson”című pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy a művelődési ház és 

könyvtár intézményvezetője által 3 nap alatt összeállított „Uradalmi napok Kisszálláson” 

című pályázat az önkormányzat által került benyújtásra a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózathoz, melyet 2.361.598 Ft + Áfa mértékben támogatásban részesítettek.  

A pályázatot szinte azonnal elbírálták, és a benyújtott igények szerint 100 %-ban támogatták. 

Ennek köszönhetően az „Uradalmi napok Kisszálláson” programot augusztus 20-22. között 

kell megrendezni.  

Az intézmény vezetője nagyon szép és látványos programokat állított össze a 3 napra. (A 

pályázat ismertetésre került, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Ahhoz, hogy a program megvalósítható legyen, mondhatni rekord gyorsasággal kell intézni a 

feladatokat, melyhez minden Képviselőtársa segítségére számít. 

Javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz 

benyújtott „Uradalmi napok Kisszálláson” című pályázatot hagyja jóvá, és hatalmazza fel a 

polgármestert a támogatási, valamint a szolgáltatási szerződések aláírására. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Érdeklődik, hogy a program megvalósítására nyert támogatásból akkor 

minden program kiadása fedezhető? Meglátása szerint úgy kellene kalkulálni a támogatással, 

hogy az önkormányzat, valamint a művelődési ház és könyvtár 2015. évi költségvetésébe 

betervezett augusztus 20-i kiadások lehetőség szerint tartalékba megmaradhassanak. Itt arra 

szeretné felhívni a figyelmet, hogy lehetőség szerint most nem kellene minden pénzt elkölteni 

erre a programsorozatra, lehetne tartalékolni a Szeretlek Magyarország programsorozat 

keretében megszervezendő rendezvényekre is. 

 

Kispál István: Ismertetni szeretné, hogy a programsorozat forrásösszetétele az előzetes 

kalkulációk szerint hogy áll össze. (a Forrás összetételéről készült tájékoztató a jegyzőkönyv 

mellékeltét képezi) 

Elmondja továbbá, hogy a pályázat sikerességéről értesülést követően nagyon kevés idő áll 

rendelkezésre a megvalósításhoz és már eddig is rengeteg munkát fektettek bele, hogy a 

településen ismételten egy színvonalas és a lakosság részére ingyenes programsorozat 

valósulhasson meg. 

------------- 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 
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137/A/2015.(VIII.11.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

”Uradalmi napok Kisszálláson” címmel  

benyújtott pályázat jóváhagyásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz 

benyújtott „Uradalmi napok Kisszálláson” című 

pályázatot jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási, valamint a szolgáltatási szerződések 

aláírására. 

 

____________________________ 

 

 

2.) Reliable Energy Group Zrt. kérelme a Kisszállás 527 hrsz-ú 

Piaccsarnokban lévő üzlethelyiség bérletére 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

 

Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Reliable Energy Group Zrt. 6500 Baja, Árpád 

tér 1. fsz. 3. székhelyű gazdasági társaság kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan miszerint az 

önkormányzat tulajdonát képező, jelenleg üresen álló Piaccsarnokban található üzlethelyiséget 

kívánja bérbe venni műszaki tanácsadás céljából. 

A gazdasági társaság az önkormányzattal jó kapcsolatot kíván fenntartani, éppen ezért 

felajánlotta és ingyenesen vállalja az önkormányzat és intézményei részéről felmerülő 

műszaki tanácsadást. Tekintettel arra, hogy egy újonnan létrejött vállalkozás kívánja az 

ingatlan bérbe venni, és emellé az ingyenes tanácsadást is biztosítja az önkormányzat részére, 

ezért javasolja, hogy az önkormányzat 2015. augusztus 15. napjától határozatlan időre adja 

bérbe kérelmező részére az üzlethelyiséget. Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat 

vállalkozóbarát álláspontjának érvényre juttatása céljából a bérlőt segítse abban, hogy az első 

év tekintetében a bérleményt ingyenesen bérlő használatába adja. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 
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138/2015.(VIII.11.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

Reliable Energy Group Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1. fsz. 3.) részére az  

önkormányzati tulajdonú 527 hrsz-ú Piaccsarnok épületében lévő üzlethelyiség bérbeadása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Reliable Energy Group Zrt. (6500 Baja, 

Árpád tér 1. fsz. 3.) részére az önkormányzati tulajdonú 

Kisszállás 527 hrsz-on a Piaccsarnok épületében lévő 

21,56 m
2
 alapterületű üzlethelyiséget műszaki tanácsadás 

tevékenység végzéséhez bérbe adja. 

 

A bérleti jogviszony határozatlan időre szól, kezdő 

időpontja: 2015. augusztus 15. 

 

A Képviselő-testület a vállalkozás indításának segítése 

céljából az első évben bérleti díjat nem állapít meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a bérleti 

szerződés aláírásával. 

 

____________________________ 

 

 

 

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

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kispál  István               Csiszár Csaba 

   polgármester        jegyző 

 


