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Kisszállás Község Önkormányzata

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

185/2015.(X.29.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft részére önkormányzati
támogatás biztosítása

14/2015.(XI.2.) ÖK R

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról

186/2015.(X.29.) ÖK

2016. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

187/2015.(X.29.) ÖK

Zárt ülés keretében

188/2015.(X.29.) ÖK

Dr. Kéringer Mária ügyvezető levéltáros vállalkozói
árajánlatának elfogadása a Polgármesteri Hivatal
irattárának selejtezési munkái elvégzésére

189/2015.(X.29.) ÖK

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

190/2015.(X.29.) ÖK

Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretében történő
acélszerkezetű kisgéptároló építése tárgyú közbeszerzési
eljárásban

191/2015.(X.29.) ÖK

Védőnői szolgálat működési engedélyének módosítása
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192/2015.(X.29.) ÖK

Fogászati alapellátás működési engedélyének módosítása

193/2015.(X.29.) ÖK

Kisszállás Önkormányzat Kft, mint temetőüzemeltető
kijelölése

194/2015.(X.29.) ÖK

KEFAG Zrt.-vel kötendő lombos
értékesítési szerződés elfogadása

195/2015.(X.29.) ÖK

Megbízás a szociális célú tűzifa szállítására

196/2015.(X.29.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár lapos tető épületrész
vízszigetelési munkáinak műszaki ellenőri feladataira
vonatkozó megbízási szerződés elfogadása

197/2015.(X.29.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár nyílászáró cseréjére a
BodóRoló Árnyékolástechnika ajánlatának elfogadása

198/2015.(X.29.) ÖK

Hó-eltakarítási munkálatokra árajánlat elfogadása

199/2015.(X.29.) ÖK

ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 Területi együttműködést
segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban
pályázat szakmai megvalósításának elfogadása

200/2015.(X.29.) ÖK

Bűnmegelőzési
benyújtása

201/2015.(X.29.) ÖK

Tájékoztató
a
végrehajtásáról

projektek

lejárt

kemény-tűzifa

megvalósítására

határidejű

___________________________

pályázat

határozatok
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 29.
du. 16.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csíszár Csaba jegyző
Benedek János, Malustyik László és
Rozsnyai Attila képviselők,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradt: Ceglédi Zoltánné dr. 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.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra azzal
a módosítással, hogy
-

kerüljön törlésre a
10.) „Javaslat a szociális célú tüzelőanyaghoz való jogosultágról és az igénylés
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására” című napirend,
tekintettel arra, hogy a szociális tűzifa kiosztásával kapcsolatban megalkotás
alatt áll egy BM rendelet, melynek hatályba lépését követően célszerű az
önkormányzatnak a helyi szabályokat megállapítani, továbbá

-

kerüljenek felvételre
8.) napirendi pontként „Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretében történő
acélszerkezetű kisgéptároló épület építése tárgyú közbeszerzési eljárásban”,
11.) napirendi pontként „Előterjesztés temetőüzemeltető kijelölésére”és
18.) napirendi pontként „Pályázat beadása a Belügyminisztérium „Bűnmegelőzési
projektek megvalósítására” című felhívására”

című napirendek.

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

4
NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Kisszállás Önkormányzati Kft. önkormányzati támogatás megemelésére irányuló
kérelme
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
2.) Javaslat Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Tájékoztató az önkormányzat 2015.
felhasználásáról
Előadó: Kispál István polgármester

évi

szociális

keretének

időarányos

4.) Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének
elfogadása
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
5.) Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely pályázat elbírálása (ZÁRT
ülés keretében)
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Dr. Kéringer Mária ügyvezető levéltáros vállalkozói árajánlata a Polgármesteri
Hivatal irattára selejtezési munkái elvégzésére
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
7.) Dr. Géczi József géptároló építése tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására
vonatkozó árajánlata
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretében történő acélszerkezetű kisgéptároló
épület építése tárgyú közbeszerzési eljárásban
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Javaslat a védőnői szolgálat működési engedély módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
10.)

Javaslat a fogorvosi alapellátás működési engedély módosítására
Előadó: Kispál István polgármester

11.)

Előterjesztés temetőüzemeltető kijelölésére
Előadó: Kispál István polgármester

12.)
KEFAG Zrt-vel kötendő lombos kemény-tűzifa értékesítési szerződésének
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
13.)

Szociális célú tűzifa szállítási szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
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14.)
Művelődési Ház lapostető helyreállítás
szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

műszaki

ellenőri

vállalkozói

15.)
Művelődési Ház nyílászáró cseréjére vonatkozó vállalkozói szerződés
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
16.)

Hó-eltakarítási munkákra árajánlat elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester

17.)
ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 Területi együttműködést segítő programok
kialakítása a Kiskunhalasi járásban pályázat szakmai megvalósítása
Előadó: Kispál István polgármester
18.)
Pályázat beadása a Belügyminisztérium
megvalósítására” című felhívására
Előadó: Kispál István polgármester
19.)

Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

20.)

Képviselői kérdések, bejelentések

„Bűnmegelőzési

projektek

___________________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Kisszállás Önkormányzati Kft. önkormányzati támogatás megemelésére
irányuló kérelme
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az Önkormányzati Kft ügyvezetője a kft 2015. évi
üzemeltetéséhez további 381 eFt önkormányzati támogatást kért, melyet az előterjesztésben
ismertetett célokra kíván felhasználni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzati Kft részére a 381.000 Ft önkormányzati
támogatás biztosítását.
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Rozsnyai Attila: A munkaruha hozzájárulással kapcsolatban felveti, hogy azt érdemes lenne
az önkormányzati kft arculatával biztosítani, egyrészt reklám céljából, másrészt ez a
ruházatok állagmegóvását és egységesítését is szolgálná.
Benedek János: Meglátása szerint az elképzelés jó, azt támogatja is a jövőbeni ruházati
hozzájárulásoknál, de meglátása szerint most az előterjesztésben ismertetettek alapján
pénzbeli támogatásként kerüljön az kifizetésre.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
185/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzati Kft részére önkormányzati támogatás biztosítása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján a
Kisszállás Önkormányzati Kft (6421 Kisszállás,
Felszabadulás u. 28.) részére 381.000 Ft önkormányzati
támogatási biztosít a 2015. évi költségvetéséből.
__________________________

2. Javaslat a Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az előterjesztésben résztelesen ismertetésre került, hogy miért
vált szükségessé az önkormányzat költségvetésének módosítása.
Kiegészítésként azonban elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal esetében 500.000 Ft-os
keret került betervezésre a hivatalban dolgozó köztisztviselők jutalmazására, mely az
önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében nem szerepelt. Erre azért kerülhetett sor,
mert a jelenlegi iparűzési adóbevételből származó többletbevétel ezt lehetővé teszi, és a
hivatalban folyó munkavégzés a dolgozók esetében szinte minden esetben a 8 órát
meghaladja. Sajnos a számos adminisztrációs feladat mellett a szabadságok kiadása is egyre
több gondot okoz. Megjegyzi, hogy ez a jutalomkeret nem áll arányban a dolgozók által
végzett munkával, és nem is annak honorálására, hanem mintegy elismerésként szánják ezt a
jutalmat megállapítani.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
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javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet tervezet elfogadását.
Malustyik László: Érdeklődik, a támogatást ki és milyen arányban állapítja meg, súlyozás
vagy egységes jutalmazásról van szó?
Kispál István: Mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a Jegyző Úr feladata a jutalmak
megállapítása, neki polgármesterként, csak egyetértési jog van.
Csíszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, hogy a jutalmazást azért javasolja, mert a
hivatalban dolgozó köztisztviselők szinte egytől egyik szemüvegesek, és a szemüveg
készítéshez való hozzájárulás lett volna a cél, de mivel annak a juttatása 51 %-os közterhet
von maga után, ezért jobbnak gondolja, ha jutalom címén kerül kifizetésre egy összeg, melyet
a dolgozó szabadon használhat fel. A jutalom után pedig csak 27 %-os közterhet kell a
munkáltatónak megfizetnie.
A jutalomra szánt keretösszeg 10 dolgozót érint, és természetesen differenciáltan kerül
megállapításra.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
14/2015.(XI.2.)
önkormányzati rendeletét
a Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
__________________________

3. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi szociális keretének időarányos
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, az előterjesztésben résztelesen ismertetésre került, hogy a 2015.
évben jelentősen megváltozott szociális finanszírozás következtében az önkormányzat
szociális keret felhasználása hogyan is áll.
Az önkormányzati segélyek és támogatások december 31-éig kalkulált kiadásán túl még az
alábbi tételek kerültek beszámításra a szociális keret felhasználásába.
Az önkormányzat belső ellenőrével is egyeztetésre került, hogy mely tételek azok, amelyek a
szociális keret terhére elszámolhatók. Elmondható, hogy a tanyagondnoki szolgáltat kapcsán
felmerülő, a normatív állami finanszírozással nem fedezett kiadásokra, valamint a
tanyagondnoki szolgáltat fejlesztése kapcsán új tanyagondnoki kisbusz beszerzéshez
szükséges saját erő is beszámításra kerülhetett.
Ezen túl a szociális étkeztetés, a közfoglalkoztatást és a szociális célú tűzifa beszerzésére is
forrást biztosít az önkormányzat szociális kerete. A rendelkezésre álló adatok alapján közel
1millió Ft-os keretösszeg áll rendelkezésre, amely egyelőre még feladattal nem terhelt.
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Tekintettel arra, hogy az ÁNTSZ helyszíni ellenőrzése során felmerült, hogy szociális
étkeztetéshez melegen-tartók beszerzése indokolt ezért javasolja, hogy a szociális
étkezetéshez kacsolódóan, valamint az óvodai és iskolai étkeztetéshez kapcsolódóan
felszerelések ebből a keretből kis értékű tárgyi eszközök kerüljenek beszerzésre. Az előzetes
számítások szerint ez 400.000 Ft körüli összeg. A fennmaradó közel 600.000 Ft-os keret
pedig mintegy tartalékként álljon rendelkezésre az önkormányzatnak, hiszen a téli időszakban
többször szokott előfordulni a családoknál olyan rendkívüli helyzet, amikor az
önkormányzathoz fordulnak segítségért.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2015. évi szociális keretének
időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Malustyik László: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén a mai napon tartott
ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a testületnek az
önkormányzat 2015. évi szociális keretének időarányos teljesítéséről szóló tájékoztató
elfogadását.
------------A Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadja az önkormányzat 2015.
évi szociális keretének időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót.
__________________________

4. Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének
elfogadása
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, hogy a testület múlt ülésén, az önkormányzat
stratégiai ellenőrzési tervének tárgyalásakor már említette, hogy készül az önkormányzat
2016. évi belső ellenőrzési munkaterve is, melyet a belső ellenőrzési vezető állított össze.
Ebben a munkatervben olyan ellenőrzések kerültek betervezésre, amelyek az előzetes
kockázati tényezők felmérése szerint a legmagasabb kockázati tényezőkkel rendelkeztek.
Éppen ezért első körben az előző évi költségvetési beszámoló vizsgálatát, másod körben pedig
a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzését javasolja a testületnek a jövő évi
munkatervben elfogadásra.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
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javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének
elfogadását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
186/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

2016. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbiak szerint elfogadja az önkormányzat 2016. évi belső
ellenőrzési munkatervét:
2016. évi
Belső ellenőrzési munkaterv
1. sz. ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:

Az ellenőrzött szerv:
Az ellenőrizendő
időszak:
Az ellenőrzés típusa:
Az ellenőrzés
ütemezése:
Szükséges ellenőrzési
kapacitás:

Az
önkormányzat
2015.
évi
költségvetési
beszámolójához
kapcsolódó központi támogatások.
Annak megállapítása, hogy a 2015.
évi
költségvetési
támogatások
igénylése, és elszámolása kellően
alátámasztott-e.
Önkormányzat és intézményei
2015. év
Pénzügyi ellenőrzés
I. n. év
8 nap

2. sz. ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:

Az ellenőrzött szerv:
Az ellenőrizendő
időszak:
Az ellenőrzés típusa:

Gazdálkodási jogkörök gyakorlása
Annak megállapítása, hogy Kisszállás
Község
Önkormányzatánál
a
gazdálkodási jogkörök gyakorlása
megfelel-e a jogszabályi és a belső
szabályozási előírásoknak, különös
tekintettel az új számviteli rendszer
sajátosságaira.
Önkormányzat és intézményei
2016. év
Pénzügyi ellenőrzés
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Az ellenőrzés
ütemezése:
Szükséges ellenőrzési
kapacitás:

III. n. év
7 nap

__________________________
Kispál István: Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a Képviselő-testület „zárt ülést tart az
érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor” ezért a
meghívóban az 5.) napirendként szereplő „Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői
álláshely pályázat elbírálása” napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.
__________________________

6. Dr. Kéringer Mária ügyvezető levéltáros vállalkozói árajánlata
Polgármesteri Hivatal irattárának selejtezési munkái elvégzésére

a

Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, hogy a hivatal irattári munkáinak elvégzése igen
komoly szakmai munkát igényel. Az előterjesztésben szereplő ügyvezető levéltáros e munkák
ellátására alkalmas, és a vállalkozói árajánlata arányban áll az ellátandó feladattal. A
környező településeken is már végzett ilyen feladatokat és a referencia ajánlásai is igazolják
az alkalmasságát. Javasolja a Képviselő-testületnek az ügyvezető levéltáros ajánlatának
elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek Dr.
Kéringer Mária ügyvezető levéltáros ajánlatának elfogadását és bízza meg a Jegyzőt, hogy a
munkálatok elvégzésére kössön vállalkozói szerződést.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
188/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Dr. Kéringer Mária ügyvezető levéltáros vállalkozói árajánlatának elfogadása
a Polgármesteri Hivatal irattárában selejtezési munkák elvégzésére
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
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elfogadja Dr. Kéringer Mária ügyvezető levéltáros
275.000 Ft+Áfa vállalkozói árajánlatát a Kisszállási
Polgármesteri Hivatal irattára selejtezési munkáinak
elvégzésére.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a
selejtezési munkálatok elvégzésére kösse meg a
vállalkozási szerződést.
__________________________

7. Dr. Géczi József géptároló építése
lebonyolítására vonatkozó árajánlata

tárgyú

közbeszerzési

eljárás

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a szennyvízberuházás megvalósítása a végéhez
közeledik, és mivel a tartalék keretből lehetőség nyílik a szennyvíztisztító telep területén még
egy acélszerkezetű kisgéptároló megépítésére, ezért szükséges egy közbeszerzési tanácsadó
megbízása a feladatok ellátására. Javasolja, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására az
önkormányzat a már korábbiakban is több soron együttműködő Dr. Géczi József hivatalos
közbeszerzési tanácsadó ajánlatát fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek Dr.
Géczi József hivatalos közbeszerzési tanácsadó 180.000 Ft-os árajánlatának elfogadását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
189/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Dr. Géczi József szennyvízberuházás keretében történő acélszerkezetű kisgéptároló
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 acélszerkezetű kisgéptároló közbeszerzési
eljárásának lebonyolítására irányuló 180.000 Ft-os
ajánlatát elfogadja.

12
A Képviselő-testület megbízza a Polgármester, hogy a
közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló szerződést
kösse meg.
__________________________

8. Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretében történő
kisgéptároló épület építése tárgyú közbeszerzési eljárásban

acélszerkezetű

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan az önkormányzat az
előterjesztésben foglaltak szerint kérje meg árajánlatát a 3 kivitelező cégtől.
Kiegészítésként elmondja, hogy a géptároló 3, külön-külön feltolós ajtóval ellátott helységből
fog állni, melynek kivitelezését a lehető leggyorsabban le kell bonyolítani, hogy a pályázati
forrás elszámolható legyen. Az építéséhez, mint már az előterjesztésben ismertetésre került a
jogerős építési engedély rendelkezésre áll. Ahhoz, hogy az építkezés mielőbb
megkezdődhessen, a testületnek november 6-án rendkívüli ülés keretben eredményt is kell
hirdetnie a beérkezett ajánlatok ismeretében.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
előterjesztésben ismertetett 3 cégtől kérjen árajánlatot.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
190/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretében történő
acélszerkezetű kisgéptároló építése tárgyú közbeszerzési eljárásban
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a
Kisszállás Község szennyvíztisztítása és csatornázása
KEOP-1.2.0/B/10/2010-0044 azonosító számú projekt
keretében történő acélszerkezetű kisgéptároló építése
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi cégektől kér
árajánlatot:
1. Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. 1028
Budapest, Táncsics M. u. 16.
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2. Forvett Kft 1138 Budapest, Szekszárdi u. 13. 1/15.
3. Inverbau Team Építőipari Kft 1031 Budapest,
Nánási út 1/b.
Az ajánlattétel leadási hatásideje:
2015. november 4. (szerda) 10.00 óra
__________________________

9. Javaslat a védőnői szolgálat működési engedély módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a védőnő egy TÁMOP program keretében
sikeresen elvégezte a méhnyakszűrés végzésére jogosító képzést. Ahhoz, hogy a védőnő a
szűrést az arra jogosultak számára ingyenesen elvégezhesse, szükséges, hogy az
önkormányzat bővítse jelen ellátás biztosításával a védőnői szolgálat működési engedélyt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Malustyik László: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és örül, hogy a védőnő megszerezte a képesítést, mely által újabb szolgáltatást
tud nyújtani a lakosság részre. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a védőnői
szolgálat működési engedélyének kiegészítését a népegészségügyi célú méhnyakszűrés
végzésével.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
191/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Védőnői szolgálat működési engedélyének módosítása
1. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a védőnői szolgálat működési
engedélyét – legkésőbb – 2016. január 1. napjától a
feladat-ellátási tevékenységét az alábbiakkal egészíti
ki:
„Népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzése”
2. A Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy
a védőnői szolgálat működési engedély módosítását
kezdeményezze
a
Bács-Kiskun
Megyei
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Kormányhivatal Népegészségügyi
Szervénél.
__________________________

Szakigazgatási

10. Javaslat a fogorvosi alapellátás működési engedély módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testület az október 12-i rendkívüli ülésének keretében
fogadta el Dr. Mózes Gyula fogorvos pályázatát. Azt követően sikerült a Doktor Úrnak közös
megegyezéssel, előre láthatólag talán már 2016. január 1-től a jelenlegi munkahelyén
(Hódmezővásárhelyen) a munkaviszonyát megszüntetnie. Tekintettel arra, hogy jelenleg
november 30-áig van az önkormányzatnak működési engedélye a fogászati alapellátás
biztosítására, ezért szükséges, hogy Dr. Mózes Gyula fogorvos munkába állásáig az
önkormányzat az átmeneti időszakra is biztosítsa a településen az ellátást. Ezért az
előterjesztésben ismertetettek szerint, Dr. Józsa József kelebiai fogorvos vállalja el határozott
időre, tartós helyettesítéssel a fogászati alapellátást a kisszállási orvosi rendelőben heti 14 óra
rendelési idő biztosításával.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Malustyik László: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és örömmel támogatja, hogy a településen megoldódik a fogászati alapellátás
biztosítása, ezért az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a
fogászati alapellátás működési engedélyének módosítását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
192/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Fogászati alapellátás működési engedélyének módosítása
1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a fogászati alapellátás működési
engedélyének módosításáról szóló előterjesztést és
megbízza a Polgármestert azzal, hogy a fogászati
alapellátás működési engedély 2015. december 1.
napjától történő módosítását kezdeményezze a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervénél.
2. A fogászati alapellátás telephelye: 6421 Kisszállás,
Petőfi u. 22.
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3. A heti 14 óra rendelési idő 2015. december 1. napjától
továbbra is tartós helyettesítés jogcímén heti 11 órára
módosul az alábbi szerint:
Dr. Józsa József fogorvos (6423 Kelebia, Ady Endre
u. 84.)
Hétfő:
1500 – 1900 óráig
Szerda:
0800 – 1300 óráig
Péntek :
0900 – 1100 óráig.
4. A működési engedély időtartama alatt az eseti
helyettesítést Dr. Békássy Bálint fogorvos látja el
6422 Tompa, Kossuth u. 12. szám alatti rendelőben.
__________________________

11. Előterjesztés temetőüzemeltető kijelölésére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzati köztemető Kegyelet Kft-vel kötött
üzemeltetési szerződése 2015. november 30-ával lejár. Az önkormányzat a Kegyelet Kft-vel
pályáztatás útján első ízben 2000-ben kötött üzemeltetési szerződést, majd kiírás nélkül még
további két alkalommal (2005. évben és 2010. évben) kötött üzemeltetési szerződést. A
hatályos, temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben foglaltak szerint az üzemeltetővel
minimum 5, maximum 15 évre lehet kötni üzemeltetési szerződést.
Fentiekre tekintettel az önkormányzatnak az előterjesztésben is ismertetettek szerint két
lehetősége van, vagy ismételten pályázatot hirdet a temető üzemeltetésére, vagy saját maga
látja el az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.
Elmondja, hogy vezetői szinten történt egyeztetést követően azt a javaslatot terjeszti a testület
elé, hogy a köztemető üzemeltetését az önkormányzat a 100 %-ban tulajdonában lévő
Önkormányzati Kft-vel saját maga üzemeltesse. Meglátásuk szerint az éves szinten
temetőfenntartásra biztosított normatív támogatás, valamint a Kft általi üzemeltetés során
befolyó bevételek fedeznék a kiadásokat, így az önkormányzat biztosítani tudja a lakosság
részére, hogy saját maguk válasszák meg hozzátartozóik eltemettetésére mely temetkezési
vállalkozás szolgáltatásait kívánják igénybe venni. Az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban
több alkalommal is megkeresés érkezett az önkormányzathoz.
A temetőkről szóló törvényben foglaltak szerint lehetőség van arra, hogy az üzemeltető
részére szinte kizárólagos jogot biztosítson a tulajdonos. Az önkormányzat a hatályos
21/2013.(XII.30.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdésében ezt meg is tette és a
többi szolgáltatóval szemben előnyhöz juttatta az üzemeltetést végző Kegyelet Kft-t. Éppen
ezért, a testület akármelyik határozati javaslatot is támogatja, az önkormányzati rendeletben
mindenképpen módosítani szükséges, hogy az önkormányzat a jövőben nem kívánja
biztosítani egyetlen üzemeltetőnek sem a kizárólagosságot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
előterjesztésben szereplő 2. számú határozati javaslatban foglaltak szerint az Önkormányzat
Kft végezze a jövőben a temetkezési közszolgáltatást.
Malustyik László: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és vezetői szintű javaslattal megegyezően javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a továbbiakban az Önkormányzat Kft végezze a településen a temetkezési
közszolgáltatást.
Rozsnyai Attila: Érdeklődik, hogy amennyiben az Önkormányzati Kft vállalná fel a
feladatellátást, akkor az hogyan kerülne megvalósításra, megvan-e hozzá a Kft-n belül a
személyi feltétel, illetve, hogy konkrétan milyen feladatokat is látna el az Önkormányzati Kft?
Kispál István: Tájékoztatja a testületet, hogy a jelenleg Kegyelet Kft alkalmazásában lévő
kisszállási személyt az Önkormányzati Kft felvenné állományába, és 8 órában foglalkoztatná
osztott munkakörben. Feladata lenne egyrészt a temető fenntartással kapcsolatos feladatok,
mint temető rendbetartása, szemétgyűjtés, amit most is ellát a Kegyelet Kft alkalmazásában,
mint helyi gondnok. Másrészt tanyagondnoki munkakörbe lenne még alkalmazva.
Kisgyörgyei István nyilatkozott, hogy vállalja a tanyagondnoki képzés elvégzését, és így
megoldást találna arra az önkormányzat, hogy a jelenleg két tanyagondnoki szolgálatban lévő
2 fő tanyagondnok helyettesítése képesítéssel rendelkező tanyagondnok által legyen
biztosítva.
Csíszár Csaba: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2015. évben 1.672 eFt állami
támogatásban részesül az önkormányzat, melyet a temetőüzemeltetésre kell felhasználni.
Ebből tudja az önkormányzat a felújítási munkákat ellátni, pl.: a temető kerítését rendbe tenni,
a lezárt temetők fenntartási munkáit ellátni, de ebben az évben kútfúrásra is kellett
felhasználni. Meglátása szerint, mint már az előterjesztésben is javasolta, az önkormányzat
egyszeri költségként temetői létesítmények igénybevétele címen egy-egy temetés alkalmával
35.000 Ft használati díjat állapítson meg, mely az állami támogatással kiegészítve fedezhetné
a ténylegesen felmerülő kiadásokat. Amennyiben a testület az Önkormányzati Kft által látná
el a kegyeleti közszolgáltatást, akkor a következő ülésre részletesen kidolgozásra kerülnének
a várható kiadások és bevételek, a Kft által biztosítandó feladatok, valamint az önkormányzat
és az önkormányzati kft között megkötésre kerülő kegyeleti közszolgáltatási szerződés.
Kispál István: Valójában, a kegyeleti szolgáltatás kivételével azok a bevételek, amelyeket
most az üzemeltető kér a lakosságtól, azok a bevételek fognak az Önkormányzati Kft-nél
megjelenni. Az önkormányzatnak ezzel nem a nyereség szerzése a célja, hanem éppen az,
hogy a lakossági terheket csökkentse. Meggyőződése, hogy a mai világban a kegyeleti
szolgáltatások díja az egekig ér, és a szolgáltatók bizony ki is használják a hozzátartozókat
egy-egy temetkezés alkalmával.
Rozsnyai Attila: Támogatja a javaslatot, és felveti, hogy az önkormányzat a környező
településeken lévő temetkezési szolgáltatást biztosító vállalkozóktól úgymond kérjen egy
legolcsóbb temetésre irányuló költségtervezetet, és azokat tegye a lakosság körében
hozzáférhetővé, hogy a településen mindenki a számára legkedvezőbb ajánlatot és szolgáltatót
választhassa ki.
Javasolja továbbá, hogy reklám céljából a temetőben kerüljenek hirdetőtáblákra kihelyezésre
a sírkészítő vállalkozók elérhetőségei is, melyből bevételre tehet szert az önkormányzat.
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------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
193/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzat Kft, mint temetőüzemeltető kijelölése
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy dönt, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő 1011 hrsz. alatti köztemető temetkezési
közszolgáltatásának biztosítására 2015. december 01
napjától Kisszállás Önkormányzati Kft.-vel (6421
Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) kegyeleti közszolgáltatási
szerződést köt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az
kegyeleti közszolgáltatási szerződést készítse elő és
terjessze be a Képviselő-testület soron következő ülésére.
__________________________

12. KEFAG Zrt-vel kötendő lombos kemény-tűzifa értékesítési szerződésének
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat csak állami erdészettől
vásárolhatja meg a szociális célú tűzifát, melyet a korábbi évekhez hasonlóan a KEFAG Zrttől kíván beszerezni. Az önkormányzat ennek érdekében már felvette a KEFAG Zrt-vel a
kapcsolatot és sikerült megállapodnia vele, hogy az önkormányzat által megigényelt 135 erdei
m3 tűzifát 2015. december 31-ig tudja biztosítani. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő
értékesítési szerződés-tervezetet a testület fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a
szociális célú tűzifa értékesítési szerződés elfogadását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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194/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

KEFAG Zrt.-vel kötendő lombos kemény-tűzifa
értékesítési szerződésének elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-vel
(6000 Kecskemét, József A. u. 2.) kötendő szociális célú
lombos kemény-tűzifa értékesítési szerződést.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az
értékesítési szerződés aláírásával.
__________________________

13. Javaslat a szociális célú tűzifa szállítására
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, hogy az állami erdészeti cégtől megvásárolt szociális célú tűzifa
településre történő szállítása, valamint a depóhelyről a rászorultak részére törtnő kiszállításról
az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Javasolja, hogy a szállítási feladatok ellátására az
önkormányzat az Önkormányzati Kft-vel kössön megállapodást.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
szociális célú tűzifa szállítását az Önkormányzat Kft biztosítsa. A Bizottság javasolja, hogy a
Polgármester készítse elő és terjessze a testület elé a szociális célú tűzifa szállítási
szerződését.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
195/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Megbízás a szociális célú tűzifa szállítására
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalt és megbízza a Kisszállás Önkormányzat Kft-t
(6421 Kisszállás, Felszabadulás u 28.) a szociális célú
tűzifa szállításával.
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy
készítse elő és terjessze a testület soron következő ülésére
a szállítási szerződését.
__________________________

14. Művelődési Ház lapostető
szerződésének jóváhagyása

helyreállítás

műszaki

ellenőri

vállalkozói

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tekintettel arra, hogy a művelődési ház lapostető felújítása pályázati forrásból
kerül megvalósításra, ezért a pályázati forrás elszámolásához kapcsolódóan mindenképpen
javasolja a műszaki ellenőr alkalmazását. Ennek érdekében ajánlatot kért a HóruszBau
Mérnök Iroda Kft-től.
Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat által a művelődési ház és könyvtár
lapostető épületrész vízszigetelési munkáinak műszaki ellenőri feladataira Erdélyi Róbert
Miklós árajánlata – a Kamara által meghatározott – minimális megbízási díjra, azaz 20.000 Ft
+ Áfa díjra irányult.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és igen korrekt ajánlatról lévén szó, javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő műszaki ellenőri feladatok
ellátására irányuló megbízási szerződést a testület fogadja el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
196/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Művelődési Ház és Könyvtár lapostető épületrész vízszigetelési munkái
műszaki ellenőri feladataira megbízási szerződés elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Művelődési Ház és Könyvtár lapostető
épületrész vízszigetelési munkái műszaki ellenőri
feladataira irányuló HóruszBau Mérnöki Iroda Kft (6400
Kiskunhalas, Csendes köz 10.) 20.000 Ft + Áfa összegű
ajánlatát elfogadja.
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az
előterjesztésben szereplő műszaki ellenőri feladatok
ellátásról szóló megbízási szerződés aláírásával.
__________________________

15. Művelődési Ház és könyvtár nyílászáró cseréjére vállalkozói szerződés
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy már a közművelődési érdekeltségnövelő
pályázat benyújtásakor az önkormányzat 3 cégtől kért, de csak kettő cégtől kapott árajánlatot
a művelődési ház nyílászáró cseréjére. Miután a pályázat támogatásban részesült, és a
pályázati forrásból kerül megvalósításra a nyílászáró csere, ezért az önkormányzat kért még
egy ajánlatot.
A legkedvezőbb ajánlatot – 5 év garanciával – a BodóRoló Árnyékolástechnika tette, ezért
javasolja, hogy az önkormányzat a nyílászárók cseréjére a BodoRoló Árnyékolástechnika
vállalkozóval kössön vállalkozási szerződést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a legkedvezőbb ajánlattevő BodóRoló
Árnyékolástechnika vállalkozóval javasolja a Képviselő-testületnek a szerződéskötést.
Kispál István: Kiegészítésként elmondja még, hogy a nyílászárók nem újrahasznosítható
műanyagból kerülnek előállításra, így az idő múlásával azok nem fognak besárgulni.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
197/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Művelődési Ház és Könyvtár nyílászáró cseréjére a
BodóRoló Árnyékolástechnika ajánlatának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalt és Művelődési Ház és Könyvtár nyílászáró
cseréjére irányuló BodóRoló Árnyékolástechnika (6400
Kiskunhalas, Semmelweis tér 27.) 538.211 Ft összegű
ajánlatát elfogadja.
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
BodóRoló Árnyékolástechnikával kössön vállalkozási
szerződést a nyílászáró csere megvalósítására.
__________________________

16. Hó-eltakarítási munkákra árajánlat elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a téli időjárás beköszönte előtt az önkormányzat ajánlatot kért
és kapott a kunfehértói székhelyű Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-től, aki 7.000 Ft +
Áfa óradíj ajánlatot tett. Javasolja, hogy az önkormányzat fogadja el az ajánlatot és kössön a
szolgáltatóval a téli időszakra vonatkozóan vállalkozási szerződést a hóeltakarítási
munkálatok elvégzésére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság mai napon tartott ülésén megtárgyalta és tekintettel az árajánlatban szereplő reális
munkadíjra, javasolja a Képviselő-testületnek az ajánlat elfogadását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
198/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Hó-eltakarítási munkálatokra árajánlat elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalt és hó-eltakarítási munkálatokra irányuló
Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (6413 Kunfehértó,
II. körzet 2.) 7.000 Ft + ÁFA/óradíj ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel kössön
vállalkozási szerződést a hó-eltakarítási munkálatok
elvégzésére.
__________________________

17. ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 Területi együttműködést segítő programok
kialakítása a Kiskunhalasi járásban pályázat szakmai megvalósítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az ÁROP program keretében a Kiskunhalasi
Járási települések közösen egy területi együttműködést segítő program kapcsán működtek
együtt. Ennek keretében a nyár folyamán heti egy napon, összesen 12 alkalommal tartottak
Kiskunhalason konzultációt az esélyegyenlőség biztosítása jegyében. E program keretében
került elkészítésre településünk esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálata, melyet a testület a
július végi ülésén fogadott el. Az ÁROP program zárásaként pedig elkészítésre került a
Kiskunhalasi Járás Esélyteremtő Programterve, melyet a programban résztvevő települések
önkormányzatainak is el kell fogadnia. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő
programtervet a testület fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
199/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 Területi együttműködést
segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban
pályázat szakmai megvalósításának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja
az ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 Területi együttműködést
segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban című
pályázat szakmai megvalósítását.
__________________________
18. Javasat Pályázat beadására a Belügyminisztérium „Bűnmegelőzési projektek
megvalósítására” című felhívására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Belügyminisztérium
közösen pályázatot hirdetett bűnmegelőzési projektek megvalósítására. A pályázati program
céljai közül a 4. komponens esetében javasolja, hogy az önkormányzat nyújtsa be pályázatát a
külterületen élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása, a közbiztonság érzetének
növelése, gyors 24 órás információáramlás formájának kialakítására és működtetésre. A
pályázati támogatás 95 %-os intenzitású, így az önkormányzatnak 5 % saját forrás biztosítását
kell felvállalnia.
Kiegészítésként elmondja, hogy a testület a 135/2015.(VII.29.) ÖK Határozatában döntött
arról, hogy pályázatot nyújt be a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére. A
pályázat augusztus 14-ig benyújtásra is került, melynek keretében a korábbiakban már
ismertetett Helpynet segélyhívó rendszer előfizetési díjára, jelzőrendszeres készülékekre,
valamint a tanyagondnokok részére okos telefon beszerzésére pályázott. Tekintettel arra, hogy
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a tegnapi napon Tompa Városban tartott tanyagondnoki találkozóan az az információ hangzott
el, hogy ezen pályázatok elbírálására csak december 15-e körül fog sor kerülni, viszont a
rendelkezésre álló forrás a befogadott pályázatokra nem elegendő, így igen szigorú elbírálás
várható. Javasolja, az önkormányzat úgymond biztosítsa be magát és ugyanezen célok
tekintetében nyújtsa be pályázatát a bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt nyílt
pályázatra.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
200/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Bűnmegelőzési projektek megvalósítására pályázat benyújtása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a
Belügyminisztérium által közösen meghirdetett nyílt
pályázati
kiírás
„Bűnmegelőzési
projektek
megvalósítására” pályázati program 4. komponensére
benyújtja pályázatát.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
pályázatot a megadott határidőig készítse elő és nyújtsa
be.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a benyújtott
pályázathoz szükséges 5 % önerőt a 2015. évi
költségvetéséből biztosítja.
__________________________

19. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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201/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a 102/2015.(VI.25.) ÖK, a
108/2015.(VI.25.) ÖK, a 120/2015.(VII.29.) ÖK, a
121/2015.(VII.29.) ÖK, a 122/2015.(VII.29.) ÖK, a
123/2015.(VII.29.) ÖK, a 124/2015.(VII.29.) ÖK, a
125/2015.(VII.29.) ÖK, a 126/2015.(VII.29.) ÖK, a
127/2015.(VII.29.) ÖK, a 128/2015.(VII.29.) ÖK, a
137/2015.(VII.29.) ÖK, a 146/2015.(VIII.27.) ÖK, a
155/2015.(IX.3.) ÖK, és a 157/2015.(IX.15.) ÖK számú
lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást.
Kispál István: Tájékoztatja továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy:
-

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala helyszíni ellenőrzést hajtott végre a
tegnapi napon, ahol a 2000-2006. évben elnyert és megvalósított CÉDE, TEKI
pályázatok utóellenőrzésére került sor. Összesen 16 pályázatot ellenőriztek, 2 ellenőr
volt itt a helyszínen, és mindent rendben találtak, elmondták, hogy kifogást nem
fognak emelni. Véleményük szerint egy szépen összekészített ellenőrzést tudtak
lefolytatni. Egyetlen szabálytalanságot állapítottak meg, mely esetben az
önkormányzat intézkednie kell. Ugyanis a Gondozási Központ vizesblokk és ebédlő
helyiségének felújítását követően az önkormányzat a Halasi Többcélú Kistársági
Társulás üzemeltetésébe adta a Gondozási Központot, és erre vonatkozóan az
önkormányzat elmulasztotta a Megyei Önkormányzat felé történő bejelentést. Ennek
bejelentését az önkormányzat pótolni fogja.

-

A mai napon pedig a Magyar Államkincstártól voltak itt helyszíni ellenőrzést tartani
az óvoda tető vis maior támogatásának elszámolása ügyében. Ők is mindent rendben
találtak.
__________________________

20. Képviselői kérdések, bejelentések
Benedek János: Érdeklődik, hogy a központi parkban, a szobor előtt a járdaépítésre akkor az
idén vélhetően már nem fog sor kerülni?
Malustyik László: Érdeklődik, hogy a buszvárónál a vízfolyások kiküszöbölését hogyan
lehetne megoldani, mert esőzések idején, szinte megközelíthetetlen a buszváró.
Kispál István: A járdaépítésre az önkormányzat a nyár folyamán pályázatot adott be, az sajnos
nem részesül támogatásban, és mivel már közelednek a téli fagyos időjárások, nem lenne
célszerű már hozzáfogni a járdaépítéshez. Javasolja, hogy a következő év elején, amint az
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időjárás is lehetővé teszi, fogjanak hozzá a bisztrótól az iskoláig tartó járdaszakasz
felújításához.
A buszmegállóban van a járdaszakasz alatt egy esővíz elevezető árok, de sajnos az gyakran
eltömődik szeméttel és falevéllel, valószínű, hogy most is ez lehet a helyzet, ígéri intézkedni
fog annak rendezéséről.
____________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 20.00 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

