
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  Kisszállás  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-én 

18.00 órai kezdette a Kisszállás – Újfalu Tanyaklubban megtartott  

közmeghallgatással egybekötött üléséről. 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester 

   Urlauberné Horváth Éva alpolgármester 

Csiszár Csaba jegyző 

Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr. és 

Rozsnyai Attila – képviselők, 

Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető, 

a lakosság részéről 7 fő. 

 

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. 

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. 

 

 

  -------- 
 

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. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2020. évi fejlesztési terveiről, megvalósítandó 

fejlesztési elképzeléseiről 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi munkájáról 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

_______________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2020. évi fejlesztési terveiről, 

megvalósítandó fejlesztési elképzeléseiről 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan országosan, megyei és 

települési szinten is elkészültek az új fejlesztési tervek és programok. Az említett időszakban 

új uniós források állnak rendelkezésre, melyet a Kormány elsősorban a kis és 

középvállalkozások támogatására, munkahelytemető és munkahelyet létesítő beruházásokra, 

fejlesztésekre kíván szétosztani. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok országos 

viszonylatban is példaértékű együttműködést alakítottak ki a 2014-2020-as időszak 

fejlesztéseinek tervezése során, ezért a Megyei Közgyűlés Elnöke a megyében lévő 

önkormányzatokkal a megye integrált területi programjának megvalósítására együttműködési 

megállapodást kötött. 

 

Településünk esetében a fejlesztési elképzelések a 2014. évi választások utáni Polgármesteri 

Programhoz kapcsolódóan kerültek megfogalmazásra, melyekről az alábbiakban kíván 

felvilágosítást nyújtani. (Ismerteti a „Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési 

programhoz” című projekt ötleteket, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek valamilyen fejlesztéssel kapcsolatos terve, 

ötlete, javaslat van, az jelezze akár felé, akár valamely képviselőtársán keresztül, hogy ezeket 

az önkormányzat összefoglalva a Megyei Közgyűlés Elnöke felé felterjeszthesse, hogy a 

2014-2020. programozási időszakban minél több uniós támogatási forrást tudjanak ebbe a 

régióba, az itt élő, vagy itt létrejövő vállalkozások fejlesztésére, munkahelyteremtésre 

fordítani. 

 

Elmondja továbbá, hogy Kisszállás Község Önkormányzata 2008. óta tagja volt a Kiskunok 

Vidékéért Egyesület Leader Helyi Akciócsoportjának. A térség országgyűlési képviselőjének, 

Bányai Gábor Országgyűlési Képviselő Úrnak a javaslatára a Kiskunhalasi Járáshoz tartó 

települések együttesen döntöttek arról, hogy a Kiskunok Vidékéért Egyesületből kilépnek, s 

ezzel egyidejűleg a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakoznak. A térség 

települései ugyanis arra az álláspontra jutottak, hogy a sikeresebb együttműködés reményében 

célszerűbb, ha a bácsalmási székhelyű egyesülethez csatlakoznak. A jászszentlászlói 

székhellyel rendelkező Kiskunok Vidékkért Egyesület a térségére tekintettel inkább a 

turisztikai jellegű beruházások és fejlesztések területén aktivizálódik, viszont Kiskunhalas és 

térsége, így Kisszállás is, inkább a vidéki gazdaság fejlesztésre szeretne nagyobb hangsúlyt 

fektetni. 

 

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

 

A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette az önkormányzat 2014-2020. évi 

fejlesztési terveiről, megvalósítandó fejlesztési elképzeléseiről szóló tájékoztatót. 

 

____________________________ 
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2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi munkájáról 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Ismerteti, hogy Magyarország Kormánya által a 2012. év végével történt 

önkormányzatok adósságállományának átvállalását követően az önkormányzat pénzügyi 

egyensúlya helyreállt. Változott továbbá az állami finanszírozás rendszere is, és a 

korábbiakban normatív állami támogatások helyett bevezetésre került a feladatalapú 

finanszírozás, mely településünk esetében kedvezőbb, de még mindig nem jelenti azt, hogy az 

állam teljes egészében helytáll a kiadások tekintetében. Sajnos a település saját bevételeiből 

származó forrás teljes egészében felhasználódik az önkormányzat által ellátandó kötelező és 

önként vállalt feladatok ellátására, valamint az önkormányzati intézmények zavartalan 

működésének biztosítására.   

Mindazon által 2013. évtől, így a 2015. évben is sikerült az önkormányzatnak úgy 

összeállítania éves költségvetését, hogy abban hiány nem állt fenn, igaz nem is lehet hiánya, 

mivel az éven túli lejáratú hitelek felvételét csak a Kormány engedélyével vehetik igénybe az 

önkormányzatok. 

 

Önkormányzatunk az év eddig eltelt időszakában már számos pályázatot nyújtott be 

(gondozási központ, önkormányzati konyha, sportcsarnok felújítására, illetve járdaépítésre), 

de sajnos a központi pályázati források nagyságrendje olyan alacsony volt, hogy számos 

esetben több tízszerese az önkormányzatok által benyújtott igény, mint a rendelkezésre álló 

forrás. 

 

Az év során azonban voltak sikeres pályázatok is, és így a tanyagondnoki hálózat fejlesztése 

kapcsán az önkormányzat az I. tanyagondnoki körzetbe egy új, Ford típusú tanyagondnoki 

gépjárművet tudtunk beszerezni.  

Sikeresnek ítéli az önkormányzati intézmények napelemes rendszerének kiépítésére nyert 

pályázatot is, melynek keretében az önkormányzati intézmények (óvoda, polgármesteri 

Hivatal, művelődési ház, sportcsarnok, idősek otthona) tetejére kerültek a napelem panelek 

felszerelésre, és a tegnapi napon már a DÉMÁSZ le is cserélte a villanyórákat, megkezdődött 

a napelemes panelek energia termelése. Az önkormányzat ezzel a beruházásával értéket 

termel és a megtermelt energiának köszönhetően az önkormányzati intézmények villamos 

energia fogyasztásának kiadása jelentősen lecsökken. 

 

Sikeresnek ítéli továbbá, igaz nem csak helyi szintű beruházás, hanem a Dél-alföldi Régió 

településeivel közösen több mint 120 településen valósul meg az ivóvízminőség javító 

program által az ivóvizet szolgáltató kutak arzénmentesítése. Településünk esetében 

örvendetes hír, hogy a belterületi víziközműből egy kiépülő csőrendszeren keresztül a 

külterületi Almajori településrészen is biztosított lesz ugyanazon minőségű ivóvíz, mint a 

település belterületén. 

 

Elmondja továbbá, hogy a településen a szennyvízberuházás a végéhez közeledik, mely 

annyiban érinti a külterületi lakosságot, hogy az újonnan megépült szennyvíztisztító telep már 

képes befogadni a külterületről beszállítandó folyékony hulladékot. Ezáltal lényegesen 

olcsóbb lesz a szállítási költség. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 
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H o z z á s z ó  l á s : 

 

Mártáné Tamasi Annamária: Érdeklődik, hogy az 55-ös számú főútról az újfaluba 

bekanyarodva az út melletti közterület kinek a fenntartásába tartozik, ugyanis annyira 

elgyomosodott és felsarjadzott ott az aljnövényzet, hogy szinte a kikanyarodásánál nem lehet 

már kilátni. Évről évre egyre csak terebélyesedik, így a víz sem folyik el emiatt sokszor a 

bekötő úton áll meg a víz. Ugyancsak rendezetlen az újfaluba kihelyezett szilárd 

hulladékgyűjtő konténer körül a terület. 

Ők, mint külterületi ott lakók, már több alkalommal is lekaszálták, de mindig újranő, ezért 

igen veszélyes ott a közlekedés. 

 

Szabó Károlyné: Elmondja, idős korára tekintettel már nem tudják a házuk előtt lévő 

közterületen a füvet lenyírni, alacsony nyugdíjukból valakit a fűnyírásra megfogadni nem 

tudnak, ezért érdeklődik, van-e arra mód, hogy az önkormányzat a közmunkásokkal 

elvégeztetné azt? Sajnos az itt élő lakosság nagyobb része idős és e feladat ellátására már nem 

képes, az itt élő fiatalok, akik dolgoznak, munkájuk mellett többször is próbálták a 

közterületek rendbetartását, de ők sem érnek rá mindig, ezért fordul most az 

önkormányzathoz segítségért. 

 

Kispál István: A bekötőút mentén lévő felsarjadzások ügyében lakossági megkeresésére 

hivatkozva az önkormányzat hivatalosan fogja megkeresni a MÁV-ot, hogy a 

gyommentesítést végezzék el. 

A külterületi hulladékgyűjtő melletti közterület az önkormányzat fenntartásába tartozik, és 

köszöni a felhívást, intézkedni fognak a terület rendbetétele ügyében. 

Elmondja továbbá, hogy a lakóházak előtti közterületek rendbetétele az ott élő 

magánszemélyek fenntartásába tartozik. Megérti, hogy az itt élők idős korukra és egészségi 

állapotukra tekintettel már nem bírják ezt a munkálatokat elvégezni, de sajnos az 

önkormányzat a közmunkaprogram kapcsán nem tudja ezt felvállalni és elvégezni. A 

megoldást meg kell keresni, melyre egyik lehetőség az Önkormányzati Kft által biztosított 

szolgáltatás keretébe történő fűnyírás megrendelése, de igaz, az nem ingyenes, azért fizetni 

kell. 

 

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

 

A Képviselő-testület és a lakosság tudomásul vette az önkormányzat 2015. évi munkájáról 

szóló tájékoztatót. 

_______________ 
 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19 óra 20 perckor 

berekesztette. 

 

Kmf. 

 Kispál  István               Csíszár Csaba  

    polgármester        jegyző 


