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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 26-i nyílt üléséről

207/2015.(XI.26.) ÖK

2015. évi szociális keret felülvizsgálata

16/2015.(XI.27.) ÖK R

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
21/2013.(XII.30.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

208/2015.(XI.26.) ÖK

Kisszállás Önkormányzat Kft-vel kötendő kegyeleti
közszolgáltatási szerződés elfogadása

209/2015.(XI.26.) ÖK

Köztemetésre ajánlat kiválasztása

17/2015.(XI.30.) ÖK R

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

210/2015.(XI.26.) ÖK

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadásátvételi megállapodásának módosítása

18/2015.(XI.30.) ÖK R

A köztisztviselők juttatásáról

211/2015.(XI.26.) ÖK

Kisszállás Önkormányzat Kft-vel kötendő szociális célú
tűzifa lakosság részére történő kiszállítására vállalkozási
szerződés elfogadása

212/2015.(XI.26.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft részére a szociális célú
tűzifa telephelyre történő szállításához önkormányzati
támogatás biztosítása

213/2015.(XI.26.) ÖK

Hó-eltakarítási munkálatok megbízási szerződésének
elfogadása

___________________________
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 26.
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 kerüljenek felvételre
7.) napirendi pontként „Előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi
feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítására”, és
9.) napirendi pontként „Szociális célú tűzifa lakosság részére történő kiszállítására
irányuló vállalkozói szerződés jóváhagyása”
című napirendek.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

3
NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervének III.
negyedéves teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adója 2016. évi mértékének
felülvizsgálatáról
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
3.) Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2013.(XII.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Kisszállási Önkormányzati Kft kegyeleti közszolgáltatási szerződésének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Köztemetés végzésére beérkező ajánlatok
közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

elbírálása,

határozott

idejű

6.) Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
újraszabályozására
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
7.) Előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi
megállapodás módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Javaslat a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Szociális célú tűzifa lakosság részére történő kiszállítására irányuló vállalkozói
szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
10.)

Kisszállás Önkormányzati Kft támogatási kérelme
Előadó: Kispál István polgármester

11.)

Hó-eltakarítási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

12.)

13.)

Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Képviselői kérdések, bejelentések
___________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervének III.
negyedéves teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a hatályos szabályozás szerint már nem kell kötelező jelleggel
a Képviselő-testület elé terjeszteni az önkormányzat költségvetésének háromnegyed-éves
teljesítéséről szóló beszámolót, de úgy látja helyesnek, ha a gazdálkodási képről a
továbbiakban is tájékoztatni kell a testületet. Az előterjesztésben résztelesen ismertetésre
került, szeptember 30-ával hogyan is alakult az önkormányzat gazdálkodása, melyről el lehet
mondani, hogy időarányosan teljesült mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében.
Elmondja továbbá, tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetődött a szociális
keret felhasználás nyomon követésének szükségessége, ezért javasolja, hogy a testület
rendkívüli ülés keretében vizsgálja meg annak tényleges felhasználását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés 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 költségvetésének
háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadását.
A Bizottság javasolja továbbá, hogy az önkormányzat 2015. évi szociális keretének
időarányos felhasználását rendkívüli ülés keretében vizsgálja felül.
------------A Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadja az önkormányzat 2015.
költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékoztatót.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
207/2015.(XI.26.) ÖK

H A T Á R O Z AT

2015. évi szociális keret felülvizsgálata
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetése
szociális kerete időarányos felhasználását a 2015.
december 17-i soros ülést megelőzően egy rendkívüli ülés
keretében felülvizsgálja.
__________________________
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2.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adója 2016. évi mértékének
felülvizsgálatáról
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, mint már a Bizottsági ülésen is ismertette, az
előterjesztésben foglaltak szerint nem javasolja 2016. évre a kommunális adó mértékének
emelését. Meglátása szerint az adó mértéke még megfizethető szinten van. A jelenleg
legmagasabb mértékben kivethető adó összege 28.667 Ft, melyhez képest településünkön a
jelenlegiek szerint az adó mértéke igen kedvezően került megállapításra.
A jövőben, amennyiben a testület úgy dönt, hogy a mezőőri szolgálatot be kívánja vezetni,
akkor azt csakis járulék kivetése mellett lenne érdemes, mely viszont igazolja azt a javaslatot,
hogy a kommunális adó mértékét a testület a 2016. évre ne emelje meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztéssel megegyezően nem
javasolja a 2016. évi kommunális adó mértékének emelését.
------------A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül tudomásul vette a Pénzügyi Településfejlesztési
és Településüzemeltetési Bizottság kommunális adó mértékének felülvizsgálatáról szóló
javaslatát.
__________________________

3.) Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2013.(XII.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Javasolja, hogy az Önkormányzati Kft általi temető üzemeltetés 2015.
december 1-től kezdődő átvétele érdekében szükség van az önkormányzat temetőrendeletének
módosítására.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglalt rendelet tervezet szerint
módosítsa a hatályos 21/2013.(XII.30.) önkormányzati rendeletét az alábbi kiegészítéssel:
- az 5. pontban szereplő Ravatalozó kellékek használati díja kerüljön törlésre, tekintettel
arra, hogy a 8.) pontban lévő Temetői létesítmények használati díja már magában foglalja
az 5. pontban szereplő díjat is, továbbá javasolja, hogy
- 5.) pontként az Urnasírhely, valamint
- 6.) pontként az Urnafal temetési helyek díjai 5.000 Ft - 5.000 Ft-ban kerüljenek
megállapításra,
- és az azt követő sorszámok az új pontoknak megfelelően kerüljenek át sorszámozásra.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Malustyik László: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén a mai napon tartott
ülésén megtárgyalta és a Jegyző Úr kiegészítése szerint javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati rendelet módosítását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
16/2015.(XI.27.)
önkormányzati rendeletét
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
21/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
__________________________

4.) Kisszállási Önkormányzati Kft kegyeleti közszolgáltatási szerződésének
elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. december 1-től a
temetőüzemeltetést végző Kisszállás Önkormányzati Kft kegyeleti közszolgáltatási
szerződése az előterjesztésben foglaltak szerint kerüljön elfogadásra. A Kft. üzleti évének
alakulásáról az előző ülésen is tárgyaltunk. Tudjuk, hogy kevésen fog múlni az, hogy az évet
pozitív vagy negatív eredménnyel zárják. Annak érdekében, hogy a temető üzemeltetés ne
fordítsa negatív irányba a Kft. mérlegét, ezért úgy gondolom teljesíthető az a kérés, miszerint
az évi 600.000 forint támogatásból első hónapban ne ötvenezer forintot adjon át az
önkormányzat, hanem 100.000 forintot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselőtestületnek a kegyeleti közszolgáltatási szerződés elfogadását.
Malustyik László: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a kegyeleti
közszolgáltatási szerződés elfogadását.
-------------

7
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
208/2015.(XI.26.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzat Kft-vel kötendő
kegyeleti közszolgáltatási szerződés elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint határozott
időtartamra, 5 évre – 2015. december 1. napjától 2020.
november 30. napjáig – elfogadja a Kisszállás
Önkormányzati Kft-vel (641 Kisszállás, Felszabadulás u.
28.) kötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződést.
Az üzemeltető 2015. december hónapban 100.000 Ft
támogatásra jogosult az egyébként egy hónapra eső 50.000
forint helyett. A fel nem használt támogatást a következő
évre járó támogatás összegébe számítja be az
önkormányzat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírására.
__________________________
5.) Köztemetés végzésére beérkező ajánlatok elbírálása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy a 3 beérkező ajánlatból a Képviselő-testület a Kegyelet Kft
ajánlatát fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Malustyik László: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és a
korábbiakban kialakult jó kapcsolatra tekintettel a Kegyelet Kft ajánlatát javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
209/2015.(XI.26.) ÖK
Köztemetésre ajánlat kiválasztása

H A T Á R O Z AT
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Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a köztemetésre beérkezett ajánlatokat,
melyek közül a Kegyelet Kft (6400 Kiskunhalas, Szent
Imre u. 4.) koporsós köztemetés esetén a 90.170 Ft, a
hamvasztásos köztemetés esetén a 81.205 Ft árajánlatát
fogadja el.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
köztemetés vállalkozási szerződését készítse elő és
terjessze be a testület soron következő ülésére.
__________________________

6.) Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet újraszabályozására
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint 2016. január 1-jei
hatállyal kerüljön új formában szabályozásra a gyermekvédelem helyi rendszere.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Malustyik László: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
17/2015.(XI.30.)
önkormányzati rendeletét
a gyermekvédelem helyi rendszeréről,
mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
__________________________

7.) Előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi
megállapodás módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a szociális és a gyermekvédelmi törvény
módosulása miatt 2016. január1-től hatályba lépő rendelkezések miatt szükséges a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok esetében a módosítás, melyet az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
210/2015.(XI.26.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok
átadás-átvételi megállapodásának módosítása
1. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
által meghatározott család és gyermekjóléti szolgálat
kötelezően ellátandó feladatát a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás útján kívánja ellátni.
2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a Társulás és Kisszállás Község
Önkormányzata között létrejött, az egyes szociális és
gyermekvédelmi feladatok ellátása átadás-átvételi
megállapodás 1. és 4. pontját 2016. január 1. napjától
az alábbiak szerint módosítja:
„1. A Felek megállapodnak abban, hogy Kisszállás
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben (Szoctv.) meghatározott:
- házi segítségnyújtás (63. §),
- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. §
(8); Gyvt. (174. § (4)),
szociális alapszolgáltatás feladatát,
- idősek otthona (68. § (1) bek.)
- időskorúak gondozóháza (82. §)
szakosított ellátás feladatát,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.)
meghatározott:
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család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. §
(8); Gyvt. (174. § (4)),
- családok átmeneti otthona (51. §)
gyermekjóléti alapellátás feladatát
-

a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata(i)
alapján teljes körűen átadja határozatlan időre a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak.”
„4. A felek megállapodnak abban, hogy az intézmény
működtetéséhez a Társulás vagy a hatályos
jogszabályok alapján az állami támogatás igénylésére
jogosult szervezet állami támogatást igényel a
mindenkori hatályos költségvetéséről szóló tv.
alapján.”
3. Kisszállás Község Önkormányzata felhatalmazza a
polgármestert a 2. pontban meghatározott szerződés,
valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
2016. január 1. napjától történő működéséhez
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: polgármester
__________________________

8.) Javaslat a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők részére az előző évben is
megállapításra kerülő juttatás szerint a nagyfokú leterheltség ellensúlyozása érdekben 2016.
január 1-től is kerüljön megállapításra a 20 %-os illetménykiegészítés. Megjegyzi, hogy a
2016. évi költségvetés tárgyalásánál erre vissza kell térni, és fel kell majd mérni, hogy a
továbbiakban is adható-e ez a juttatás, ezt az önkormányzat fel tudja-e vállalni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselőtestületnek köztisztviselők 2016. évi juttatásáról szóló rendelet megalkotását.
-------------
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
18/2015.(XI.30.)
önkormányzati rendeletét
a köztisztviselők juttatásáról,
mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.
__________________________

9.) Szociális célú tűzifa lakosság részére történő kiszállítására irányuló vállalkozói
szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés 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 szociális célú tűzifa lakosság részére
történő kiszállítására irányuló vállalkozói szerződés jóváhagyását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
211/2015.(XI.26.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzat Kft-vel kötendő szociális célú tűzifa
lakosság részére történő kiszállítására vállalkozási szerződés elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak elfogadja a
Kisszállás Önkormányzati Kft-vel (641 Kisszállás,
Felszabadulás u. 28.) kötendő szociális célú tűzifa
lakosság részére történő kiszállítására irányuló
vállalkozási szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
vállalkozói szerződés aláírására.
__________________________
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10.) Kisszállás Önkormányzati Kft támogatási kérelme
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, tekintettel arra, hogy a szociális célú tűzifa
településünkre való ideszállítását az Önkormányzati Kft végezte el, és ennek kiadása a kft
üzleti tervének készítésekor még nem volt bekalkulálva, ezért javasolja, hogy az
előterjesztésben ismertetett 337.500 Ft önkormányzati támogatást az önkormányzat biztosítsa
a Kft 2015. évi működéséhez.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés 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 337.500 Ft önkormányzati
támogatás biztosítását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
212/2015.(XI.26.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzati Kft részére a szociális célú tűzifa
telephelyre történő szállításához önkormányzati támogatás biztosítása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak alapján a
Kisszállás Önkormányzati Kft (6421 Kisszállás,
Felszabadulás u. 28.) részére szociális célú tűzifa
vágástérből telephelyre történő szállításához 337.500 Ft
önkormányzati támogatást biztosít a 2015. évi
költségvetéséből.
__________________________

11.) Hó-eltakarítási szerződés jóváhagyása
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, akinek 7.000 Ft
+ Áfa óradíj ajánlatát a testület elfogadta. Javasolja, hogy a testület fogadja el az
előterjesztésben foglaltak szerint a hó-eltakarítás elvégzésére irányuló megbízási szerződést.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés 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 hóeltakarításra irányuló megbízási szerződés elfogadását.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
213/2015.(XI.26.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Hó-eltakarítási munkálatok megbízási szerződésének elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalt és hó-eltakarítási munkálatok elvégzésére
irányuló Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel
(6413 Kunfehértó, II. körzet 2.) kötendő megbízási
szerződést elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert hóeltakarítási
munkálatok
megbízási
szerződésének
aláírásával.
__________________________

12.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szennyvízberuházás
projektzáró ünnepélyes rendezvénye sikeresen lezajlott. A beruházás végső befejezési
határideje 2015. december 15-e, és ezt követően lehet, illetve kell számolni a garanciális
időszakot.
__________________________

13.)

Képviselői kérdések, bejelentések

Urlauberné Horváth Éva: Ezúton szeretné megköszönni a Hivatal, az Óvoda dolgozóinak, a
Képviselő-testület tagjainak, Papdi Józsefnek, hogy hozzájárultak a település központjában a
karácsonyi díszkivilágítás beszerzésének költségeihez. Sikerült 60.000 Ft-ot összegyűjteni,
melyből fényfüzérek kerültek megvásárlásra.
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Rozsnyai Attila: Érdeklődik, hogy a Kossuth utcán lévő kátyúk helyreállításával ki
foglalkozik, mert még a téli időszak beköszönte előtt azok javítását mindenképpen meg kell
oldani, akár melegíthető úgynevezett hideg aszfalt biztosításával is.
Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, hogy a kátyúk javítására mielőbb sort fognak
keríteni. A javításra tavasszal született megállapodás alapján a csatornázást végző
alvállalkozó heteken belül elvégzi a kátyú javítási munkákat.

____________________________

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

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

