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ÖNKORMÁNYZATI      TÁJÉKOZTATÓ 
 

2017.  II. szám 
 

Tisztelt Kisszállási Lakosok! 

 

A Képviselő-testület az előző tájékoztató megjelenése óta megalkotta, és módosította az 

alábbi rendeleteket;  
 

  

8/2017. (IV.3.)  A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati 

kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályairól.  

 9/2017.(III.31.)  A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 

modosításáról  

 10/2017.(V.29.)  Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól  

 11/2017.(V.29.)  A Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervének 

végrehajtásáról, 

12/2017. (VI.30.)  Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017.(II.27.)önkormányzati rendelete módosításáról 

13/2017.(VIII.28.)  A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 14/2017.(IX.01.)  Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

amellyel kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatja és hívja fel a Tisztelt Lakosság figyelmét.  

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése az év első felében jelentősen nem változott. A bevételi 

oldalt a pályázaton elnyert támogatások és a különböző illetménypótlékok (ágazati pótlék, 

kulturális illetmény pótlék) emelik, a kiadási oldalt előre nem tervezhető kiadások, valamint a 

különböző pályázatok előkészítésével kapcsolatos költségek emelték. A beadott és még el nem 

bírált pályázatok a településre jelentős támogatást hozhatnak. Azt már bizonyára minden 

lakosunk láthatta, hogy az óvoda játszóterén kialakításra került egy műfüves focipálya, amelyben 

a kiegészítőknek köszönhetően a futballozáson kívül sok más testmozgásra is ösztönzi az 

ovisokat. A pálya a Kel-Feder Zrt-nek, személy szerint Harmath Attila 5.000.000 Ft-os 

felajánlásának köszönhetően, 2.850.000 Ft önkormányzati önrész vállalása mellett létesült. 

 

A lakosság körében ismert volt az is, hogy a volt „Puki” épületek felújítására pályázatot nyújtott 

be az önkormányzat. Elmondható, hogy 150 millió forintból az üzemépületek felújításra 

kerülnek és vállalkozások részére bérbeadhatóvá fognak válni. Az épületekben önálló víz, 

villany, gáz és szennyvízhálózat kerül kiépítésére belső úttal épületfelújításokkal. Várjuk 

elsősorban helyi, de vidéki vállalkozások jelentkezését is az épületek hasznosítására, vagy akár 

új üzemépület építésére is a helyben történő foglalkoztatás érdekében. Nagy lehetőség lesz ez 

bármely vállalkozásnak, hiszen elmondható, hogy a majdani bérlők igényei szerint történhet az 

épületek felújítása. Bérleti szándékot a polgármesternél kell jelezni, az ügyben majd a 

Képviselő-testület fog dönteni. Az elnyert támogatásra az előleg folyósítása rövid időn belül 

megtörténik. Ezen a területen pályáztuk meg egy fa-brikettáló üzem létesítését 40 millió forint 

értékben, mely feldolgozni képes a településen képződő zöld hulladékot, illetve önkormányzati 

területekről begyűjtött növényi hulladékokat, melyekből tüzelőanyagot állít elő. A 

gépbeszerzésre benyújtott pályázat még nincsen elbírálva. 

Ugyanígy elbírálásra vár az önkormányzatnak a konyha fejlesztésére és felújítására beadott 

pályázata 80 millió forint értékben.  

 

http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/01/8.2017.-IV.03.-A-partners%C3%A9gi-egyeztet%C3%A9s-szab%C3%A1lyair%C3%B3l_.pdf
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/01/8.2017.-IV.03.-A-partners%C3%A9gi-egyeztet%C3%A9s-szab%C3%A1lyair%C3%B3l_.pdf
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/01/8.2017.-IV.03.-A-partners%C3%A9gi-egyeztet%C3%A9s-szab%C3%A1lyair%C3%B3l_.pdf
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/01/szoc.rend_.elet-m%C3%B3d..pdf
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/01/szoc.rend_.elet-m%C3%B3d..pdf
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/05/10_2017_V_29_az_anyakonyvi_szolgaltatasok_helyi_szabalyairol_melleklettel.pdf
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/05/11-2017-V-29-a-Kisszallas-Kozseg-Onkormanyzata-2016-evi-koltsegvetesi-tervenek-vegrehajtasarol.pdf
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/05/11-2017-V-29-a-Kisszallas-Kozseg-Onkormanyzata-2016-evi-koltsegvetesi-tervenek-vegrehajtasarol.pdf
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/01/12-2017-VI-30-Kisszallas-Kozseg-Onkormanyzata-2017-evi-koltsegveteserol-szolo-6-2017-II-27-onkormanyzati-rendelete-modositasarol.pdf
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/01/13_2017_VIII_28-SZMSZ-modositasa.pdf
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2017/01/14-2017.IX_.01.-%C3%96R-Kissz%C3%A1ll%C3%A1s-K%C3%B6zs%C3%A9g-%C3%96nkorm%C3%A1nyzata-2017.%C3%A9vi-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l-sz%C3%B3l%C3%B3-6-2017.II_.27.-%C3%B6nk%C3%B6rm%C3%A1nyzati-renedelet-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
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A Művelődési Ház és Könyvtárban egy 2016. évi pályázati támogatásából ebben az évben sor 

került a nagyterem ablakainak hőszigetelt ablakokra történő cseréjére. 2017 évben ismét 

pályázott az önkormányzat most szerényebb összeget 432.000 forintot tud majd fejlesztésre 

fordítani.  

Az önkormányzat testvértelepülési programok szervezésére és együttműködésre benyújtott 

pályázata és a Petőfi utcai orvosi rendelő közel 30 millió forintos felújítási pályázata sajnos nem 

nyert támogatást.  

 

A Kormány a bölcsődei és óvodai férőhelyek létesítését támogatni kívánja annak érdekében, 

hogy az anyukák mielőbb visszatérhessenek munkahelyükre. Az óvoda intézménye 80 millió 

forintból megújulhat, és bővülhet egy torna szobával és egy bölcsődei csoporttal, mely pályázat 

még elbírálás alatt van, és ezen felül a bölcsődei eszközfejlesztésre és elkülönített udvar-

kialakításra is pályázni fog az önkormányzat. 

 

Hosszabb ideje döntésre vár a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott 35,6 millió forint 

értékű pályázat, amelyből az Újfaluba vezető bekötő-út, valamint a Rohodai temetőhöz vezető 

földút közel 300 méteres szakasza kerülne felújításra, továbbá kedvező döntés esetén egy 

mezőgazdasági vontatót vásárolna az önkormányzat. 

 

Konzorciumi partnerként várja még az önkormányzat a „Humán kapacitások fejlesztése” és a 

„Humán szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű pályázatokról szóló támogatási döntést.  

Az állami támogatások csökkenése és egyes kötelező önkormányzati feladatok alul-

finanszírozásából (5,88 millió Ft) adódóan ebben az évben az önkormányzat 3,6 millió forinttal 

kevesebb összeget tud fordítani települési támogatások folyósítására. Ennek kompenzálására 

6,56 millió forint összegben rendkívüli szociális támogatás folyósítására nyújtott be támogatási 

kérelmet az önkormányzat. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozására 

támogatás igényléséről döntött a Képviselő-testület. Ezeknek a támogatási kérelmeknek az 

elbírálása a közeljövőben várható. A Hermann Ottó Intézethez benyújtott kettő millió forintos 

pályázati támogatásból a tanyagondnoki buszokat tervezte felújítani az önkormányzat, melyet 

sajnos érvénytelenné nyilvánítottak. A település a maximálisan igényelhető 318 m3 

keménylombos tűzifára adta be pályázatát. A pályázatban az ingyenes kiszállítás és az önerő 

hozzárendelése kötelező vállalás. A beadási határidő három héttel korábbi volt, mint az előző 

évben jó lenne, ha a döntés is ennyivel korábban megszületne és még ebben az évben 

hozzájuthatnának a rászorulók a tűzifához. Ki igényelhet szociális tűzifát? 

Akinek: 

- háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (28.500 X 2= 57.000 Ft.-), egyedül élő esetén 

a 250 %-át (28.500 X 2,5 = 71.250 Ft.-) és 

- az Szt. 4. §-ában foglaltak szerint vagyonnal nem rendelkezik, valamint 

- a lakásban legalább egy vegyes tüzelésre alkalmas berendezés van. 

A támogatás megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a személyt, vagy családot, ahol: 

- aktív korúak ellátásában részesülő 

- időskorúak járadékában részesülő 

- lakhatási támogatásban részesülő 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

- halmozottan hátrányos helyzetű 

- személy él. 

A kérelemhez csatolni kell: 

- a háztartásban élő személy/személyek kérelem benyújtását megelőző havi nettó 

jövedelméről szóló igazolást, és 

- annak igazolását, hogy a háztartásban élő személy a fenti ellátások valamelyikében 

részesül. 
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Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

Új lakhatási támogatás kérelmeket ebben az évben október elejétől érdemes beadni, mert 

támogatás az október 15-től április 15-ig terjedő időszakra állapítható meg. A lakhatási 

támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell; 

- a közös háztartásban élők jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát 

- a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést 

- annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a 

lakhatási támogatás utalását kéri. 

- A támogatás mértéke havi 4.500 Ft. 

 

Lakhatási támogatásra az lehet jogosult, akinek  

- háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (28.500 X 3 = 85.500), és 

- az Szt. 4. §-ában foglaltak szerint vagyonnal nem rendelkezik, valamint 

- az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik 

a) önkormányzati bérlakás bérlője 

b) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója. 

 
 

A POSTALÁDÁKRÓL 

 

Postai küldeményt mindenki kap, a politikai, kereskedelmi, hírközlési és egyéb célból készített 

szórólapokból, újságokból pedig aktuális információkhoz jutunk, és amelyek részeivé váltak 

mindennapjainknak. Annak érdekében, hogy a postai küldemények és a szórólapok a 

címzettekhez megfelelő módon eljuthassanak szükséges a levélszekrények állapotáról szót ejteni.  

A szekrények bedobó nyílásának minimális méretét (3 cm x 23 cm) és az ingatlan közterület 

felőli bejáratánál való elhelyezését, a postai szolgáltatásokról szóló 335/2012. (XII.4.) Kormány 

rendelet 11-12.§-a szabályozza. A szabályozás lényege az, hogy a címhelyhez tartozó 

levélszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy a bedobó nyílás középvonalának földtől, padlószinttől 

mért távolsága: 70 cm és 170 cm között kell legyen, továbbá a levélszekrény kialakításának 

olyannak kell lennie, hogy alkalmas legyen a postai küldemények biztonságos és sérülésmentes 

elhelyezésére, valamint a kézbesített küldeményhez való jogosulatlan hozzáférés 

megakadályozására.  

A kapu belső oldalára felerősített 110-es lefolyócső darab nem felel meg a fenti 

követelményeknek. A szabadon tartott szekrény nyílásáig felugráló kutya a jogosulatlan 

hozzáférést ugyan megakadályozza, de egyben veszélyezteti is a küldemény kézbesítőjét. A 

járdákra belógó növények, faágak nehezítik a kézbesítők munkáját, de mindenki más 

közlekedését is. Azon ingatlantulajdonosok akik a fentiekben érintettek, mielőbb tegyék meg a 

szükséges intézkedéseket. 

 
 

CSALÁDI HÁZAT VÁSÁROLT AZ ÖNKORMÁNYZAT 

 

Az önkormányzat ebben az évben családi házat vásárolt a Kölcsey utcában. A házat a szükséges 

felújítások elvégzését követően egy négy gyermekes család részére bérbe adta. 

 
 

ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÁS 

 

Az önkormányzat a lakosság segítségét már korábban is kérte abban, hogy közreműködésükkel 

felelősségre vonhassa a település külterületén illegálisan lerakott hulladékot lerakó személyeket. 
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Továbbra is olyan hulladékok kerülnek esetenként lerakásra, amelyet a közszolgáltatást végző 

társaság ingyenesen elszállítana az ingatlantól. 

 

LOMTALANÍTÁS 

 

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére 

vonatkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal – azonban 

az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően - 

a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, 

bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás 

színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja 

meg a számára legmegfelelőbb időpontot. 

 

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20-401-4304 telefonszámon tudja jelezni az FBH-NP 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél 

partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy 

az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen! 

 

A lomtalanítás folyamata: 

1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az 

FBH-NP Kft. munkatársával.  

2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot. 

3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt. 

 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. 

feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) 

kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása 

érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: 

 gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási 

hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; 

 elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…); 

 veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 

 heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói 

tevékenységből származó hulladék. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ VÉDŐNŐI SZOLGÁLATRÓL 

 

Nyíri Szilvia védőnő harmadik gyermekének megszületését követően helyettesítési feladatokat 

átmenetileg a balotaszállási védőnő látta el. 2017. április 18. naptól Szilvia újbóli munkába 

állásáig Nagy Anita védőnő dolgozik majd Kisszálláson. Anita elérhetősége: 06-30/233-16-50 
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DICSÉRETES ÖSSZEFOGÁS 

 

A község külterületén kettő lezárt temető van még a Négyestelepi és a Rohodai. A Négyestelepi 

temetőben önkéntesek végeztek jelentős takarítási és felújítási munkát Tiegelmann Sándor 

kezdeményezésére. A takarítás keretében jelentős mennyiségű növényi hulladékot gyűjtöttek 

össze és szállítottak el. Gyermeksírokra pedig fából kereszteket készítettek és helyeztek ki, 

annak érdekében, hogy jelöletlen sírok ne maradjanak. A fából készült stációkat is újra festették. 

Az összefogást és az önkéntesek munkáját köszöni az önkormányzat továbbá köszöni mindenki, 

akinek hozzátartozója nyugszik a Négyestelepi temetőben.  

 

 
 

MEGHÍVÓ 

Közmeghallgatásra 
 

A közmeghallgatás helye; 

 

Művelődési ház (Fő u. 10.)                                                                Újfalu - Tanyaklub 

 

ideje. 

2017. szeptember 11-én (hétfőn) 1800 óra  2017. szeptember 12-én (kedd) 1600 óra 

 

Napirend: 

1.   Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi munkájáról 

 Előadó: Kispál István polgármester 

2. A szennyvízzel kapcsolatos tapasztalatok  

Előadó: Kispál István polgármester 

3. Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési pályázatokról 

Előadó: Kispál István polgármester 

4. Tájékoztató az ipari terület kijelöléséről, a kiemelt fejlesztési  

               területté nyilvánításról, valamint a településképi arculati kézikönyvről 

               Előadó: Kispál István polgármester 

Egyéb közérdeklődésre számot tartó kérdések megvitatására is lehetőségük adódik az 

érdeklődőknek.  

         Kispál István  

           polgármester 
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Intézményi információk 
 

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA 

 

A helyi adók második félévi esedékessége közeledik, a csekkek postázása megtörtént. Aki nem 

kapott csekket, az ügyfélfogadási időben kérheti annak pótlását. A hátralékok behajtása október 

második felétől megkezdődik, a kellemetlenségek elkerülése érdekében próbáljon mindenki 

eleget tenni befizetési kötelezettségének, ha ez nem megy akkor adjon be részletfizetési kérelmet 

az adóhatósághoz. A talajterhelési díj miatt bevallásra kötelezettek jelentős számban küldték 

meg bevallásukat. A bevallásokban szereplő adatok ellenőrzéséhez a Kiskunvíz a szükséges 

adatokat megküldte. Látható, hogy még sokan nem végeztették el a szennyíz rákötést a 

rendszerre, nekik jelentős talajterhelési díjat kell fizetniük. 

 

A polgármesteri hivatal Simoláné Vecsernyés Tímea bírósági végrehajtóval együttműködési 

megállapodást kötött a kintlévőségek beszedése érdekében. Kéri a hivatal a hátralékkal 

rendelkezőket a tartozások (lakbér, térítési díj, földbérleti díj) mielőbbi rendezésére. 

 
 

HÍREK A NAPRAFORGÓ ÓVODÁBÓL 
 

A 2017/2018. nevelési év elején a gyermeklétszám 64 fő. Óvodánk 3 csoporttal működik. 

Kiscsoport 19, középső csoport 22, a nagycsoport 23 fővel indult. 

2017. szeptember 1-jén átadtuk ünnepélyesen az Ovi- Foci pályát, amely pályázati forrásból 

épült helyi vállalkozó támogatásával és önkormányzati keretből.  A gyermekek egészséges 

mozgásfejlesztésében és a sport megszerettetésében jelentős szerepe van az óvodai élet 

mindennapjaiban a pályának. Az óvodai játszótér is fel van újítva önkormányzati keretből, 

amelyet köszönünk a Fenntartónak és a munkát végző Önkormányzati Kft-nek. 

Köszönjük a szülőknek, hogy ebben az évben is ránk bízták gyermekeiket. 

 

Varga Nándorné 

   óvodavezető 
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREK 

 

A nyáron megszépült az iskola. Festésre, karbantartásra 1 millió forintot költhettünk.  

Eszközbeszerzésre iskolánk 1.270.000 Ft-ot kapott a tankerülettől. 

Az EFOP 4.1.3-17: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek  

infrastrukturális fejlesztése című pályázaton a Sportcsarnok felújítására 105.764.094 Ft 

összegű támogatást nyertünk. 

 

Új kinevezett pedagógusok érkeztek: 

Nagy Árpád testnevelés szakos tanár  

            Vinek Rab Diána tanító 

Az áttanítóknál és az óraadóknál is történt változás: 

Az éneket: Tamás Sándor,  

az informatikát: Grizák Ákos,  

az angol nyelvet: Horváth László és Ván Tímea fogja oktatni.  

Vilmosné Lak Szilvia kémia szakos tanár pedig a kémia tantárgyért lesz 

felelős.  

 

Iskolánkban beindul a zenei képzés a Kiskunhalasi Zeneiskola szervezésében.  

Intézményünkben bővül a nyelvoktatás. A diákok számára már első osztálytól elérhető lesz 

az angol és a német szakkör is.  

 

Szeptemberi programjaik:  

• szeptember 15, 12óra: Papír és műanyagpalack gyűjtés az iskola előtti konténerekbe. Kérjük, a 

falu lakosságát értesítsenek bennünket, ha szeretnék, hogy a diákok elmenjenek érte. 
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 • szeptember 16-19: a Határtalanul pályázaton nyert 3 millió forintból 3 iskola (Kisszállás, 

Kunfehértó, Balotaszállás) kirándul Horvátországba az Árpádok nyomában Dalmáciában című 

pályázat keretein belül  

• szeptember 29-én 10.00 órától az Akadályverseny és a Nemzetközi Diáksport napja kerül 

megrendezésre. 

      Zsoldos Ildikó 

                igazgató 

 
 

HÍREK A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBÓL 
 

Köszönjük, hogy a Falunapi rendezvénysorozat programjaira sokan ellátogattak. Köszönjük a 

programok során szükséges előkészületekben, kiállításban, szereplésben, forgalmi irányításban, 

illetve bárminemű segítségben résztvevők munkáját. 

 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 278.992,- Ft nyert könyvtárunk állományfejlesztésre. 

Erzsébet a Kárpát-Medencei Gyermekekért Alapítványt Napközi Erzsébet-Tábor pályázatán 

nyert 414.000,- Ft +ÁFA támogatást 

Különböző foglalkozások voltak, lehetőség volt tánctanulásra, virágkötészetre, gitáros éneklésre, 

lovas kocsizásra, számháborúra, kirándulásra Kalocsára és a Szelidi-tóra, napi 4-szeri étkezéssel. 

A táborvezető Szerencsés Andrásné tanító volt. 

A Nemzeti Kulturális Alap Könnyűzenei Kollégiumának pályázatán 220.000,- Ft támogatást 

nyert intézményünk Péter Szabó Szilvia adventi műsorára. 
Bundula Melinda                  

intézményvezető 

 
2017. október 2-tól indul az alapfokú számítógép kezelői tanfolyam.  

Elérhetőség:   tel:77/457-602 

  e-mail: muvhaz.kisszallas@gmail.com 

 

Október 7-én;  Szüreti bál kerül megrendezésre a Művelődési Házban a Kisszállási Kulturális 

Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület szervezésében. 

 

Helyi termelők terményeit várjuk az október 7-én az Itthon vagy, Magyarország szeretlek program 

keretében tartandó kiállításhoz. 

 

Október 13-án 10-17 óra között Baba-mama ruhabörze kerül megrendezésre. 

 

 

MINDEN PROGRAM DÍJMENTESEN LÁTOGATHATÓ! 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT! 

 

Szakkörök: 

Baba-mama klub   szerdánként 10.00-12.00 óra között 

Kézimunka szakkör   csütörtökönként 14.00 – 16.00 óra között 

Népdalkör próbái  csütörtökönként 16.00 17.00 óra között 

 

Fogadóórák: 

 

 falugazdász:   Soltész Gergely           keddenként 8-15 óráig 

 ügyvéd:  Kovácsné Dr. Nagy Gabriella         minden második pénteken  

               8.30-12.00 óra között 

 
 

 

Kisszállás, 2017. szeptember 6. 

mailto:muvhaz.kisszallas@gmail.com

