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12 ezer forintos fűtési hozzájárulás igénylése 

 

A július 27-i 1364/2018-as Kormány-határozat alapján természetbeni támogatást kap minden, a téli 

rezsicsökkentésben eddig nem részesülő, nem vezetékes gázzal vagy távhővel fűtő háztartás. A cél az, 

hogy azokhoz a családokhoz is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol ugyan 

van kiépített gáz- vagy távhőhálózat, de az ő utcájukba, házukba valamilyen oknál fogva még nincs bekötve, 

ezért mással, például fával, szénnel fűtenek. A döntés alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés 

nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása 

jogvesztő.  

A lakott külterületi ingatlanokhoz kiküldésre került az igénybejelentő lap, esetükben nem kell vizs-

gálni, hogy kaptak-e a vezetékes gáz használata kapcsán támogatást. A belterületi ingatlanok jelentős része 

használ vezetékes gázt. Az ő gázszámlájukban március-április hónapban a 12.000 forintos támogatás jóváí-

rása megtörtént. A többi háztartás támogatási igényét most tudja benyújtani, a szükséges nyomtatvány a pol-

gármesteri hivatal előterében, valamint a www.kisszallas.hu honlapon elérhető.  

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját (tűzifa, szén, propán-

bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), amely később nem módosítható. Az 

igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. Az igény 

jogosultságát a katasztrófavédelem is ellenőrizheti. A rosszhiszemű igénylővel szemben a katasztrófavéde-

lem vizsgálati lapja alapján az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – 

büntetőeljárást kezdeményez. 

Az igényeket a Belügyminisztérium októberben összegzi és a kormány elé terjeszti, majd a szükséges pénz-

ügyi forrást az önkormányzatok részére utalja és tájékoztatja azokat a szükséges eljárásról. Az önkormány-

zatok fognak gondoskodni a háztartásonként 12 ezer forint értékű tüzelőanyag (pl. fa, szén) biztosításáról. 

Az igénylők a téli fűtési szezonban vehetik majd át a tüzelőanyagot.  

Az önkormányzatok feladata lesz majd kiválasztani azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a 

meghatározott határidőn belül átvehető. Ennek határidejét a támogatásról szóló Korm. határozat rögzíti 

majd. Az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat olyan hivatalos igazolást állít ki, amely tar-

talmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolásra.  

A határidőig át nem vett fűtőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzat a támogatói okiratban foglal-

tak szerint visszafizeti a központi költségvetés javára. 

Az ingyenes népkonyha szolgáltatásról 

A szolgáltató kérésére módosult az ételosztás előre meghirdetett időpontja, amelyet így egy órával 

később 13.00-15.00 óra között lehet igénybe venni. Naponta 550 adag étel érkezik a településre, amely rend-

szerint kiosztása kerül.    

 

A Petőfi utcai orvosi rendelő felújítása hamarosan megkezdődik. A felújítás ideje 
alatt, a felnőtt háziorvosi rendelő átmenetileg a gyermekorvosi rendelőbe költö-
zik majd.  

 

http://www.kisszallas.hu/


„Kisszállás számít rád”  

II. szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat 

Kedves Kisszállási Tanulók és Kedves Kisszállási Szülők! 

A első támogatási felhívására huszonegy tanuló részéről érkezett be pályázat. A település Humánpo-

litikai Bizottsága tizennégy kisszállási tanulót tudott 30-50.000 forint közötti támogatásban részesíteni, akik 

az új tanév kezdetéig meg is kaphatják egy összegben az ösztöndíjukat.  

2018. augusztus 15. napjától a 2017/2018. II. félévi tanulmányi eredménnyel szociális ösztöndíj támoga-

tásra pályázhatnak a kisszállási hátrányos helyzetű (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

diákok.  

A pályázat benyújtási határideje és helye; 2018. szeptember 17. (hétfő) 16.00 óra, a Polgármesteri Hiva-

talban Barta Attilánéhoz /tel.:77/557-010 22-es mellék/.  

Az ösztöndíj 5 hónapra, havonta 5.500 – 12.500 forint közötti összegben kerül meghatározásra. 

Pályázati feltétel; 

– kisszállási állandó lakóhely, igazolt tanulói jogviszony, 

– általános iskolában legalább 3,50-es, középiskolában 3,25-ös, felsőoktatásban 3,00-as előző félévi tanul-

mányi eredmény, 

– hátrányos (HH) vagy halmozottan hátrányos (HHH) helyzetet igazoló jegyzői határozat, amely a pá-

lyázat benyújtásakor érvényes kell legyen. 

Az ösztöndíj odaítéléséről a Humánpolitikai Bizottság dönt, amely szociális szempontokat is mérlegelhet, 

tanulmányi versenyen, sportversenyen elért eredményt elismerhet. Az elnyert ösztöndíj egy-összegben, át-

utalással kerül folyósításra. 

Az ösztöndíj program előre láthatólag négy évig tart, forrását az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapa-

citások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konzorciumban elnyert támoga-

tás biztosítja. Egy-egy félévben egyszerre 25 tanuló is támogatható. 

A pályázattal kapcsolatban minden információ (pályázati adatlapot, bírálati szempontrendszer) megtalálható 

a www.kisszallas.hu weblapon.  

Alapfokú oktatás Kisszálláson, 

150 éves évfordulója  
 

Tisztelt kisszállási Lakosok! 

 

Településünk általános iskolája az idei évben ünnepli az alapfokú oktatás Kisszálláson történő meg-

szervezésének 150. és a Boncompagni kastélyba való költöztetésének és megnyitásának 70. évfordulóját, 

melyről ünnepélyes keretek között 2018. szeptember 8-án szeretnénk megemlékezni.  

 

Az ünnepségre hazavárjuk a Kisszálláson általános iskolában végzett, máshol élő érdeklődőket, de a mostani 

iskolásainknak és a helyben lakóknak is egész napos, az eseményhez méltó programokat szervezünk. 

 

http://www.kisszallas.hu/


Az ünnepség megszervezésének előkészületei megkezdődtek. Az önkormányzat elkészíttette az iskola név-

adójának mellszobrát, megújult Sallai-falat és kiállítást készítünk, elkészül az iskola volt igazgatóinak nevét 

tartalmazó tábla. Szeretnénk egy rövid kiadvánnyal emléket állítani a 150 éves helyi oktatásnak, írásokkal, 

képekkel. Amennyiben Önnek vagy a rokonságban az iskolai életből származó tárgy van, melyet érdemes-

nek tart a kiállításra, azt juttassa el az iskolába. Várjuk a régi fényképeket is, melyeket szkennelés után visz-

szaadunk. 

 

Az önkormányzat erejéhez mérten támogatja a rendezvényt, az alapítvány és az iskola minden pályázati le-

hetőséget megragadott, hogy a rendezvény pénzügyi hátterét biztosítani tudja. Eddig sajnos a pályázatok 

sikertelenek voltak, azok nem részesültek támogatásban.  

 

Mint a településen élő vagy elszármazott állampolgárt és az iskola volt diákját vagy a mostani iskolás gyer-

mekek szüleit arra szeretnénk kérni, hogy lehetőségeihez mérten nyújtson pénzbeli támogatást az ünnepség 

megszervezéséhez, természetesen az ünnepség megszervezésében és lebonyolításában a tevőleges részvétel-

ét is megköszönjük. 

 

A támogatását iskola „Gyermekekért Alapítvány” Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett 53100025-

10001473 számú számlájára történő átutalással vagy a nyári szünetben minden szerdán 8-12 óra között Ku-

ratórium Elnökénél Benedek Edinánál (30/549-17-57) vagy az iskola titkárságán (77/557-040) készpénzben 

történő befizetéssel tudja megtenni az iskolában. 

 

Segítségét előre is köszönjük, a rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel elvárunk.  

 

tisztelettel és köszönettel: 

 

Zsoldos Ildikó igazgató, Benedek Edina alapítvány elnöke, Kispál István polgármester 

 
A szervezők az ünnepséget az alábbiak szerint tervezik megtartani:  

Az ünnepség előtt 9.30 órától vendégvárás az általános iskola közösségi termében 

 

10.00 órakor kezdődik az ünnepség 

 Igazgatói köszöntő, iskolai énekkar 

 Bányai Gábor országgyűlési képviselő ünnepi beszéde 

 Oktatási Államtitkári köszöntő 

 Hajnal Gabriella a Klebelsberg Központ elnökének beszéde 

 Krámli Kinga énekes 

 Díszoklevelek átadása - Vágó Ferencné tankerületi igazgató asszony és Zsoldos Ildikó 

igazgató adja át 

 Díszterem átadása Vágó Ferencné tankerületi igazgató asszony 

 Iskolatörténeti kiállítás megnyitása- Bundity József nyugdíjas kollégiumi igazgató 

 Igazgatófal ünnepélyes átadása- Turcsányi László volt igazgató úr 

 Sallai mellszobor leleplezése- Kispál István polgármester 

13.00 órakor ebéd a művelődési házban  

ebédet mindenki rendelhet augusztus 30-án 12.00 óráig  

a 77/557-040-es telefonon vagy a sallai.kisszallas@gmail.com címen 

(600 forint/adag - gulyásleves, lekváros és túrós bukta) 

14.00 órától Csézy műsora  

 

mailto:sallai.kisszallas@gmail.com


Az FBH-NP Nonprofit Kft közleménye a Díjbeszedésről 

Társaságunk ezúton kíván tájékoztatást adni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedé-

sével kapcsolatban. Mint ismert, a jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat. Az NHKV Zrt. díjhátralékok csökkentése 

érdekében 2018. január 1. napjától ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátá-

sával bízta meg a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot. A számla esedékességét követően fennálló számlatarto-

zás befizetését az ingatlanhasználókat személyesen felkereső hátralék-kezelők közreműködésével biztosítja, amellyel 

a díjtartozások rendezését kívánja megkönnyíteni késedelmi kamat és behajtási költség-átalány felszámítása nélkül. 

A személyes hátralék-beszedéssel párhuzamosan lehetőség van a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázá-

sát is érintő adatváltozások bejelentésére is, az ügyfeleket a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorcium megbízásából 

személyesen felkereső változáskezelő munkatársaknál. Természetesen az FBH-NP Nonprofit Kft., mint közszolgáltató 

ügyfélszolgálati irodáinak munkatársai mindenben állnak ügyfeleink rendelkezésére megszokott elérhetőségeinken.  

Tisztelettel: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

A gondozatlan kertek tulajdonosai részére,  
növényvédelmi-bírság kiszabására kerül sor 

Az már mindenki előtt közismert, hogy a külterületi ingatlanok tulajdonosainak védekezniük kell a parlagfű 

ellen. A védekezést elmulasztókkal szemben a Járási Földhivatal eljárást indít. Az ismeretes, hogy a belterületi ingat-

lanok ellenőrzése nem a földhivatal, hanem a jegyző feladata.  

Belterületen az egyéb allergén gyomokkal „fertőzött” területek megszüntetésének is nagy jelentősége van. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívására ebben az évben az egyéb allergén gyomok vonatkozásában is 

megtörtént a belterületi ingatlanok hatósági ellenőrzése, amelynek nyomán a Kecskeméti Járási Hivatal Növény- és 

Talajvédelmi Osztálya várhatóan növényvédelmi bírságot fog kiszabni a gondozatlan kertek tulajdonosai részére. Az 

érintett ingatlan-tulajdonosok a bírság (minimum 15.000 Ft) megfizetése mellett rövid határidőn belül gondoskodnia 

kell a kaszálásról. Amennyiben a mentesítés nem történik meg, akkor közérdekű védekezést fog elrendelni a jegyző, 

amely jelentős költség természetesen a tulajdonost terheli majd.  

 

Tisztelt Szülők! 

Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellá-

tások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

szerint, 2018. szeptember 1-től kezdődően az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés tekintetében bevezeti az étkezési 

térítési díjak tárgyhó 10-ig történő beszedését. 

Fentiek értelmében: 

- A szeptemberi tanévkezdéskor a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke milyen étkezési formát kíván igénybe 

venni (csak tízórai, tízórai és ebéd, csak ebéd, napközi) 

- Minden hónap elején a Polgármesteri Hivatal kiszámlázza a tárgyhavi étkezési napok alapján kiszámolt téríté-

si díjat, csökkentve az előző havi hiányzásokra jutó térítési díjjal 

- A szülő a számlán feltüntetett fizetési határidőig - a Korm. rendeletben meghatározott tárgyhó 10. napja – kö-

teles a térítési díjat megfizetni az Önkormányzat részére. 

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy amennyiben az előző tanévre (tanévekre) vonatkozóan térítési 

díj hátralékkal rendelkeznek, a tanév megkezdéséig szíveskedjenek azt rendezni, biztosítva ezzel gyermekük 

további folyamatos étkeztetésének biztosítását. 


