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Kisszállás Község Önkormányzata 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2015. december 17-i nyílt üléséről 
 

 

 

 

240/2015.(XII.17.) ÖK Művelődési Ház és Könyvtár tanácskozó termének 

elektromos kivitelezési munkái vállalkozási 

szerződésének jóváhagyása 

 

 

241/2015.(XII.17.) ÖK Művelődési Ház és Könyvtár tanácskozó termének 

gipszkartonozási munkái vállalkozási szerződésének 

jóváhagyása 

 

 

242/2015.(XII.17.) ÖK Művelődési Ház és Könyvtár épület fő- és hátsó bejárati 

nyílászáró csere vállalkozási szerződésének jóváhagyása 

 

 

243/2015.(XII.17.) ÖK LKU-135 forgalmi rendszámú tanyagondnoki gépkocsi  

 futómű-javítási munkái vállalkozási szerződésének 

jóváhagyása 

 

 

244/2015.(XII.17.) ÖK Szociális célú tűzifa szállítási szerződésének jóváhagyása 

 

 

245/2015.(XII.17.) ÖK Sallai István Általános Iskola udvarának részleges 

javítási munkái vállalkozási szerződésének jóváhagyása 

 

 

246/2015.(XII.17.) ÖK Önkormányzati tulajdonú kisszállás 038/12 hrsz-ú 

ingatlan értékesítéséről 

 

 

247/2015.(XII.17.) ÖK Az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos 

vezetékjog kártalanítási összegének átvállalása 

 

 

 

___________________________ 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

  

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 17. 

15.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester  

Csíszár Csaba jegyző 

Benedek János, Malustyik László, 

Dr. Muskó Zsolt és Rozsnyai Attila képviselők 

Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Távolmaradt: Ceglédi Zoltánné dr. képviselő. 

 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 

6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

 

Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirend kerüljön megtárgyalásra azzal, 

hogy a  

 

- kerüljön a napirendről levételre az „1) Előterjesztés Kisszállás Község Önkormányzata 

2015. évi költségvetése módosítására” című napirend, tekintettel arra, hogy a rendelet 

módosítást legkésőbb december 31-ig kell a testületnek elfogadni, ezért a két ünnep 

között rendkívüli ülés keretében javasolja e napirend tárgyalását, és 

 

- kerüljön felvételre 

„9.) Előterjesztés termőföld cseréről Kisszállás Község Önkormányzata és Kiss János 

(Kisszállás, Orgona u.1.) között”, valamint  

„10.) Előterjesztés az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos vezetékjog 

kártalanítási összegének átvállalására” 

 

című napirendek. 

 

 

-------- 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 
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N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

1.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről  

  Előadó: Csíszár Csaba jegyző 

  

2.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról  

  Előadó: Csíszár Csaba jegyző   

 

3.) Gas-Star Bt. művelődési ház kistermének felújítási munkáira vonatkozó vállalkozói 

szerződésének jóváhagyása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Bodó Róbert egyéni vállalkozó művelődési ház nyílászáróinak cseréjére vonatkozó 

vállalkozói szerződés jóváhagyása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

5.) Urbán Attila egyéni vállalkozó tanyagondnoki kisbusz (LKU-135) javítására 

vonatkozó vállalkozói szerződésének jóváhagyása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

6.) Kisszállás Önkormányzati Kft. szociális tűzifa-szállításra vonatkozó szerződésének 

jóváhagyása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

7.) Kisszállás Önkormányzati Kft. iskolaudvar felújítási munkáira vonatkozó 

szerződésének jóváhagyása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

8.) 038/12 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú útra vonatkozó vételi ajánlat  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

9.) Előterjesztés termőföld cseréről Kisszállás Község Önkormányzata és Kiss János 

(Kisszállás, Orgona u.1.) között 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

10.) Előterjesztés az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos vezetékjog 

kártalanítási összegének átvállalására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

11.) Tájékoztató a két ülést közt történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

12.) Képviselői kérdések, interpellációk 

 

 

___________________________ 
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NAPIRENDI  PONT TÁRGYALÁSA 
 

Kispál István: Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az  

1.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről és a 

2.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról  

című napirendek tárgyalására zárt ülést rendel el. 

__________________________ 

 

3.) Gas-Star Bt. művelődési ház kistermének felújítási munkáira vonatkozó 

vállalkozói szerződésének jóváhagyása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

Kispál István: Elmondja, hogy az elnyert művelődési ház és könyvtár érdekeltségnövelő 

támogatásból megvalósuló felújítások vállalkozói szerződésének elfogadását terjesztette a 

testület elé, melyet a korábbi üléseken már tárgyalt a Képviselő-testület. A szerződések a 

korábbiakban megkért és beérkező legkedvezőbb ajánlatok kiválasztását követően kerültek 

elkészítésre, illetve a munkálatok teljesítésre. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Örül, hogy a művelődési ház esetében sikerült az épületen egy kisebb 

felújítást elvégezni, és ezáltal kiküszöbölni az épület további beázásból eredő rongálódását. 

Támogatja a vállalkozási szerződések elfogadását. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

240/2015.(XII.17.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

Művelődési Ház és Könyvtár tanácskozó termének elektromos  

kivitelezési munkái vállalkozási szerződésének jóváhagyása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja a Gas-Star Bt. (6421 Kisszállás, Marx u. 

14/A.) Művelődési Ház és Könyvtár tanácskozó termének 

elektromos kivitelezési munkái vállalkozási szerződését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

vállalkozási szerződés aláírására. 
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------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

241/2015.(XII.17.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

Művelődési Ház és Könyvtár tanácskozó termének gipszkartonozási  

munkái vállalkozási szerződésének jóváhagyása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja a Gas-Star Bt. (6421 Kisszállás, Marx u. 

14/A.) Művelődési Ház és Könyvtár tanácskozó termének 

gipszkartonozási munkái vállalkozási szerződését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

__________________________ 

 

 

4.) Bodó Róbert egyéni vállalkozó művelődési ház nyílászáróinak cseréjére 

vonatkozó vállalkozói szerződés jóváhagyása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy szintén az elnyert érdekeltségnövelő 

támogatásból valósult meg az épület fő- és hátsó bejárati ajtajának nyílászáró cseréje, 

melynek vállalkozási szerződését jóváhagyásra javasolja a testületnek. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

242/2015.(XII.17.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

Művelődési Ház és Könyvtár épület fő- és hátsó bejárati nyílászáró  

csere vállalkozási szerződésének jóváhagyása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja a Bodó Róbert egyéni vállalkozó (6400 

Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 9/B.) Művelődési Ház és 
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Könyvtár épület fő- és hátsó bejárati nyílászáró csere 

vállalkozási szerződését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

__________________________ 

 

 

5.) Urbán Attila egyéni vállalkozó tanyagondnoki kisbusz (LKU-135) javítására 

vonatkozó vállalkozói szerződésének jóváhagyása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy 2 kiskunhalasi és 1 helyi vállalkozótól kért az 

önkormányzat árajánlatot a tanyagondnoki gépkocsi javítási munkálatainak elvégzésére. A 

legkedvezőbb ajánlatot Urbán Attila helyi vállalkozó tette, ezért javasolja, hogy az 

előterjesztésben foglaltak szerint a Képviselő-testület Urbán Attila egyéni vállalkozóval 

kötendő vállalkozási szerződés hagyja jóvá. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

243/2015.(XII.17.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

LKU-135 forgalmi rendszámú tanyagondnoki gépkocsi  

futómű-javítási munkái vállalkozási szerződésének jóváhagyása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja Urbán Attila egyéni vállalkozó (6421 

Kisszállás, Gorkij u. 4.) LKU-135 forgalmi rendszámú 

tanyagondnoki gépkocsi futómű-javítási munkái 

vállalkozási szerződését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

__________________________ 

 

 

6.) Kisszállás Önkormányzati Kft. szociális tűzifa-szállításra vonatkozó 

szerződésének jóváhagyása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
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Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat által igényelt szociális célú 

tűzifa vásárlásra irányuló támogatásból megvásárolt tűzifának az önkormányzat telephelyére 

történő szállításával – már a korábbiakban – a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő 

Kisszállási Önkormányzati Kft bízta meg a testület. Javasolja, hogy a testület az 

előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá az Önkormányzati Kft-vel kötendő szállítási 

szerződést. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

244/2015.(XII.17.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

Szociális célú tűzifa szállítási szerződésének jóváhagyása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja a Kisszállás Önkormányzati Kft (6421 

Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) szociális célú tűzifa 

szállítási szerződését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

szállítási szerződés aláírására. 

__________________________ 

 

 

7.) Kisszállás Önkormányzati Kft. iskolaudvar felújítási munkáira vonatkozó 

szerződésének jóváhagyása 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

Kispál István: Elmondja, hogy a helyi általános iskola új igazgatójának kezdeményezésére az 

iskola udvar részleges felújítása valósult meg augusztus hónapban, mely a szülői 

munkaközösség általi megtakarításokból, önkéntes munkavégzésekből, valamint az 

Önkormányzati Kft hozzájárulásával valósult meg. Tekintettel arra, hogy a Kft 2015. évi 

üzleti tervében e kiadás nem került betervezésre és ez plusz kiadást jelent a Kft-nek, ezért 

javasolja, hogy a testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a Kft iskola udvar 

részleges felújítási munkálataira irányuló vállalkozási szerződését. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 



8 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

245/2015.(XII.17.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

Sallai István Általános Iskola udvarának részleges  

javítási munkái vállalkozási szerződésének jóváhagyása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja a Kisszállás Önkormányzati Kft (6421 

Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) Kisszállási Sallai István 

Általános Iskola szilárd burkolatú udvarának részleges 

felújítási munkái vállalkozási szerződését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

__________________________ 

 

8.) 038/12 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú útra vonatkozó vételi ajánlat  
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlan a 

nyilvántartás szerint útként szerepel, de a valóságban szántóként, gyümölcsösként van 

hasznosítva. Az önkormányzati ingatlan útként eddig sem funkcionált, ezért javasolja, hogy 

az előterjesztésben foglaltak szerint amennyiben a vevők vállalják az ingatlan átminősítésével 

járó költségeket, akkor az önkormányzat 150 Ft/m
2
 áron értékesítse részükre a 038/12 hrsz-ú 

ingatlant. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és a Polgármester Úr által ismertetettek 

alapján javasolja az ingatlanterület értékesítését. 

 

Rozsnyai Attila: Véleménye szerint a valóságban az ingatlant használóknak szüksége van a 

területre, mivel az saját ingatlanuk közé van beékelődve, ezért javasolja, hogy az 

önkormányzat bátrabban, 180 Ft/m
2
 áron határozza meg az önkormányzati tulajdonú ingatlan 

vételárát. A területet már régóta használták, abból az önkormányzatnak bevétele eddig sem 

származott, ezért javasolja a magasabb vételár meghatározását. 

 

Kispál István: Tájékoztatja a testületet, hogy a piaci árak figyelembe vételével javasolták az 

előterjesztés szerinti vételár meghatározását. Véleménye szerint átminősítés után az ingatlan 

30 AK/ha-os értéket képvisel, és a jelenlegi piaci árak figyelembe vételével a 7372 m
2
 

területért a 150 Ft/m
2
 áron történő értékesítéssel az önkormányzat több mint 1 millió Ft-os 
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bevételre tehet szert. Mindazonáltal nincs ellene a magasabb összegű vételár 

meghatározásának. 

 

Benedek János: Mint elhangzott, eddig az önkormányzat az ingatlan hasznosításából bevételre 

nem tett szert, ezért amennyiben értékesítésre kerülne sor, akkor támogatja Képviselőtársa 

180 Ft/m
2
 vételár javaslatát. 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

246/2015.(XII.17.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

Önkormányzati tulajdonú kisszállás 038/12 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a kisszállás 038/12 hrsz-ú, 7372 m
2
 

nagyságú, út művelési ágú ingatlan vételi ajánlatát.  

 

A Képviselő-testület a 038/12 hrsz-ú ingatlan vételárát 

180 Ft/m
2
 áron határozza meg, amennyiben az ingatlant 

megvásárolni kívánó társtulajdonosok az ingatlan 

újrahasznosítási tervének, átminősítésének az átírásának 

költségét saját forrásból biztosítják. 

__________________________ 

 

 

9.) Előterjesztés termőföld cseréről Kisszállás Község Önkormányzata és Kiss 

János (Kisszállás, Orgona u.1.) között 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

Kispál István: Javasolja, hogy az önkormányzat cserélje el Kiss Jánossal az előterjesztés 

szerint szántó területet. Ezt annak érdekében javasolja, hogy az önkormányzatnak a 

közmunkaprogram keretében egyre nagyobb mezőgazdasági területigénye jelentkezik, ezért jó 

lenne egy olyan állandó, bekerített ingatlant kialakítani, ahol a közmunkaprogram során a 

folyamatos gazdálkodás biztosított lenne. A földcsere kapcsán az önkormányzatnak 

lehetősége nyílna egy közel 3,5 ha-os terület egységes művelésére. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Rozsnyai Attila: Nem javasolja a testületnek a földterület cserét, hiszen az elcserélendő 

792/20 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület is egybefüggő, több mint 2,5 ha-os terület. 

Meglátása szerint ott is meg lehetne valósítani a közmunkaprogram kapcsán a művelést. Nem 

látja célszerűnek, hogy az önkormányzatnak a jó helyen lévő, belterületi ingatlanából a jobb 

minőségi osztályú szántó művelési ágú ingatlanrésze cserélődjön el Kiss János tulajdonát 



10 

 

képező ingatlannal. Az önkormányzatnak a 792/20 hrsz-ú ingatlanából a földcserét követően 

az erdő művelési ágú területe, valamint a gyengébb minőségű szántó területe maradna meg, 

mely magában értéktelenné válna. Meglátása szerint a cserét csak úgy lehetne kivitelezni, ha a 

szántó összes területe elcserélésre kerülne, de összességében akkor sem támogatja a Kiss 

Jánossal történő földcserét. Felveti, mi érdeke igazából az önkormányzatnak, hogy elcserélje a 

földterületét, mikor a 792/20 hrsz-ú ingatlan és az elcserélendő ingatlan is a település lakott 

övezetének határában található, mindkét ingatlan könnyen, szilárd burkolatú úton 

megközelíthető, egyik sincs messzebb az önkormányzattól, nem érti valójában miért van 

szükség a cserére. 

 

Kispál István: Tájékoztatja Képviselőtársát, hogy a földcserének az önkormányzat 

szempontjából több oka is van. Egyrészt az elcserélendő terület a település köztemetőjének 

közvetlen szomszédságában található, és sajnos az utóbbi években egyre nagyobb mértékben 

növekedett a temetések száma, ezáltal a temetőnek is egyre nagyobb helyet kell biztosítani.   

Másrészt az önkormányzat a közmunkaprogram keretében az őszi időszakban az elcserélendő 

terület szomszédságában található saját tulajdonát képező ingatlanra 3 db kutat fúratott és 

energia ellátást biztosított, mindezt annak érdekében, hogy a közmunkaprogram kapcsán 

termeszthető növényeknek a nyári száraz időszakban a locsolással biztosítani tudja az 

öntözést.  

 

Rozsnyai Attila: Ez az információ eddig nem volt ismert, erről senki sem tájékoztatta a 

testületet. Ettől függetlenül a továbbiakban sem javasolja a földterület cserét, hiszen az 

elcserélendő ingatlanok esetében nem ismerteti az előterjesztés, hogy a valóságban mekkora 

területcseréről van is szó, nincs meghatározva a területek aranykorona értéke, nem tudni, hogy 

most AK vagy területalapú fölcsere valósulna meg. Továbbá felvetődik a kérdés, hogy a 

jelenleg Kiss János tulajdonát képező ingatlana mellett húzódó út, mely a valóságban 

szántóként van művelésbe vonva, a megosztás után kinek a tulajdonába kerülne, illetve a 

jelenlegi önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti szerződését érinti-e a földcsere, kell-e 

felmondani földbérleti szerződést. 

 

Kispál István: Megjegyzi, hogy a kútfúrás és az öntözéshez kapcsolódó villamos energia 

ellátás a közmunkaprogram keretében került  biztosításra. Eddig a közmunkaprogram kapcsán 

évente egyszer nyújtott tájékoztatást a testület részére, de ezen túl, amennyiben igény van rá, 

részletesen is beszámol, hogy mi és hogyan került megvalósításra. 

A Kiss Jánossal elvi megegyezés már született a földcseréről, hiszen mindkét fél csak előnyt 

szerez a földcseréből, nem látja Képviselőtársa aggodalmát arra vonatkozóan, hogy a 

földcseréből az önkormányzatnak hátránya származna. A földcsere terület és AK arányosan 

kerül megosztásra, és a költségek a két fél között oszlanak meg. 

 

Benedek János: Elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat érdeke nem sérül, márpedig 

meglátása szerint nem, akkor támogatja a földcserét. Érdeklődik, hogy ki kezdeményezte a 

földcserét. 

 

Kispál István: A földcserét az önkormányzat kezdeményezte, de Kiss János is egyetért vele. 

 

Benedek János: Meglátása szerint, mivel december 30-án rendkívüli testületi ülésre kerül sor, 

ezért Rozsnyai Attila Képviselőtársuk által felvetett kérdések tisztázása érdekében a 

vezetőség egyeztessen Kiss Jánossal, és a rendkívüli ülés keretében döntsön a testület a 

földcseréről. 
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Dr. Muskó Zsolt: Egyetért azzal, hogy a következő ülésen döntsön a földcseréről a testület, és 

az új egyeztetés során az önkormányzat törekedjen a köztes megoldás megteremtésére az 

elcserélendő földterület m
2
 és az AK értéke között. 

 

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

 

A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül egyetért azzal, hogy az önkormányzat és Kiss 

János közti földcseréről a testület a 2015. december 30-i rendkívüli ülésén döntsön. 

 

__________________________ 

 

10.) Előterjesztés az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos vezetékjog 

kártalanítási összegének átvállalására 

 
Előadó: Kispál István polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)  

 

Kispál István: Elmondja, mint már az előterjesztésben is ismertette, a Társulásnak jelenleg 

nem áll rendelkezésére a kártalanításért fizetendő kiadás a költségvetésében, de tekintettel 

arra, hogy a beruházás mielőbb befejeződhessen, javasolja, hogy Kisszállás Község 

Önkormányzata – a 342.000 Ft + ÁFA kártalanítási összeget saját erőből, a 2015. évi 

költségvetéséből biztosítsa. A Tárulás Elnöke írásos nyilatkozatba foglalta, hogy a Társulás 

2016. évi költségvetéséből fedezetet teremtenek e kártalanítási összegre és azt Kisszállás 

Község Önkormányzatának megtérítik.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta és az előterjesztéssel megegyezően javasolja, hogy az önkormányzat 

vállalja fel 2015. évi költségvetéséből a 342.000 Ft + Áfa összegű kártalanítást. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

247/2015.(XII.17.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
 

Az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos  

vezetékjog kártalanítási összegének átvállalása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-

javító Program keretében megvalósuló beruházás során a 

kisszállás 0433/28 és 0433/29 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos 342.000 Ft + ÁFA 

kártalanítási összeget a „Mindennapi Vizünk” 
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Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás helyett az 

önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből megfizeti. 

 

A Képviselő-testület megbízza Polgármestert, 

gondoskodjon arról, hogy a kártérítési összeg a Társulat 

2016. évi költségvetéséből az önkormányzatnak kerüljön 

megtérítésre. 

__________________________ 

 

11.) Tájékoztató a két ülést közt történt fontosabb eseményekről 

 
Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy: 

 

- A szennyvíztelepre vezető út műszaki átadása a tegnapi napon megtörtént. Jelenleg a 

beruházásból már csak a szennyvíztelepen megépülő géptároló átadása van hátra. 

Annak befejeztével pedig sor kerülhet az üzemeltető részére a vagyonelemek 

átadására is. 

 

- A december 10-i rendkívüli ülés keretében hozott döntésnek megfelelően a szociális 

keret felhasználás már nagymértékben teljesült, és december 31-ig megvalósul az 

egyszeri támogatások pénzbeli kifizetése, vagy átutalása is. 

__________________________ 

 

 

12.) Képviselői kérdések, interpellációk 
 

Urlauberné Horváth Éva: Ezúton kívánja tájékoztatni Képviselőtársait, hogy a Szociális 

Alapítvány által minden évben megszervezett Nagycsaládosok és hátrányos helyzetűek 

karácsonyi ünnepsége december 13-án a Művelődési Házban ismételten megrendezésre 

került. A meghívottak szinte 100 %-ban megjelentek az ünnepégen, ahol a családok ebédben 

és egy kisebb ajándékban részesültek. Nagyon jó volt a hangulat, és finom volt az ebéd is. 

Megragadva az alkalmat szeretné megköszönni minden segítőnek, támogatónak a munkáját, a 

felajánlását, amellyel a rendezvény sikeréhez hozzájárult. 

 

____________________________ 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17.00 órakor berekesztette. 

 

Kmf. 

 

 

Kispál  István               Csíszár Csaba 

   polgármester        jegyző 


