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ÖNKORMÁNYZATI      TÁJÉKOZTATÓ 

2019. I. szám 
 

 

TISZTELT LAKOSSÁG! 

 

 

 

 

 

 

A fogorvosi rendelés folytatódik 

Április 2.-tól (kedd) Dr. Schárer László (Dr. Mózes Gyula általános helyettese) látja el a fogorvosi felada-

tokat. 

A rendelés az alábbiak szerint alakul: 

hétfő: 9.00 – 17.00 

kedd: 8.00 – 13.00 

csütörtök: 9.00 – 16.30 

 

Hatósági állatorvos  

Tisztelt Állattartók! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatósági állatorvosi feladatokat dr. Márton Ferenc látja el. Telefonos elérhe-

tősége +36-30/956-35-79 

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! 

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál 

 

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, 

ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi 

településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, 

akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden 

napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.  

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő 

életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási 

kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenysége-

ket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla 

eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már 

egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is. 

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, 

úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása tör-

ténik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. 

Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb mó-

don tehetjük, mint korábban.  

ÁLDOTT, HÚSVÉTI ÜNNEPEKETKÍVÁN  

A TELEPÜLÉS MINDEN LAKOSÁNAK 

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, 

szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást 

lehet igénybe venni. 

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan 

kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektroni-

kusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és 

megnyithatják a lementett űrlapokat.  

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással 

kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát. 

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk webol-

dalán is megtalálnak. 

 

A szünidei étkeztetésről 

 

A települési önkormányzat a szünidei étkeztetést; 

a) az iskoláskorú gyermekek esetében a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és 

tavaszi tanítási szünet, valamint az óvodás korú gyermekek esetében az óvoda zárva tartásának időtar-

tama alatti munkanapokon és  

b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 

43 munkanapon, valamint ezen időtartamra eső óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon 

szervezi meg. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdésében foglal-

tak szerint a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes képviselő kérelmére a hátrá-

nyos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.  

A tavaszi szünidei étkeztetés időtartama:  

     2019.  április 18. (csütörtök) 

      április 23. (kedd) 

A nyári szünetének időpontja: 2019. június 15. – augusztus 30. 

 

Az önkormányzat a tavaszi szünet idejére a szünidei étkeztetést a gyermekvédelmi törvény 21/C. §-a alapján az isko-

lás korú (általános iskolás és középiskolás) és az óvodai ellátásban nem részesülő (korhatár alapján óvodába még 

nem járó,valamint oktatási intézménybe nem járó és a 18. életévét be nem töltő) gyermekek részére a fenti munka-

napokon biztosítja. 

A szünidei étkeztetésben az óvodás gyermekek csak az óvoda zárva tartása alatt a nyári szünetben augusztus 12. napjá-

tól - augusztus 30. napjáig, összesen 13 munkanapon részesülhetnek. 

 

Településünkön, a többi napon az óvodai ellátás folyamatosan üzemel, ezért nem lehet a szünidei gyermekétkez-

tetést igénybe vennie, ugyanis a gyermek részére az étkezés folyamatosan biztosított (amennyiben arra igény van) 

az óvodában. 

 

Az étel biztosítását (hasonlóan az előző években már gyakorlattá vált nyári gyermekétkeztetéshez) az önkormányzat: 

- a belterületen élő gyermekek részére az ételkiadást Kisszállás Önkormányzati Kft. Konyháján (iskolakony-

ha) keresztül biztosítja a fenti munkanapokon 11
30

 13
00

 óra között.  

 

- a külterületen élő gyermekek részére a tanyagondnoki szolgálat a külterületi csomópontokig (Körforgalom, 

Négyestelepi bolt, Szögi tanya) kiszállítja az ebédet a fenti munkanapokon, feltéve, ha a szülő az átvétel-

ről gondoskodik és vállalja, hogy kettő, névre szólóan felcímkézett ételhordót biztosít az étkeztetés 

igénybevételének ideje alatt.  
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Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan. 

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online! 

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is 

megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és 

kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban 

állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügy-

intézést is. 

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hét-

köznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szük-

ség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hiva-

tali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.  

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, 

bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túl-

fizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint 

helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segít-

ségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó. 

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság 

mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és 

lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt 

takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már auto-

matikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon.  

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, 

birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett 

e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A beje-

lentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás 

után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik. 

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhe-

tő.  

Sallai István általános iskola hírei 

Április 24-én (szerda) 8.00-12.00 óra között az iskola előtt elektronikai hulladék gyűjtése lesz. Minden 

elektromos gépet, eszközt átveszünk, ha nem bontott. Aki szeretné elszállíttatni, az pakolja le ezen a napon 

az iskola előtt. 

Papír és pet palack gyűjtése lesz az iskolában. Április 24-26 között konténer lesz az iskola előtt kitéve, 

abba kérjük belehelyezni a papírokat és a palackokat. Köszönjük. 

 

Versenyeredmények: 

Járási Szépíró verseny: 

Rafai Oszkár 2.o. I. hely 

Huszár Roland 7.o. I. hely 

Schön Vivien 8.o. III. hely 

 

Természetismereti megyei tankerületi verseny: 

Csíszár Sára, Kis Jázmin, Sáfrány Dóra csapatban 5. helyezést értek el 

Pap Korina, Sajnovics Miléna, Huszár Brigitta csapatban 7. helyezést értek el 

 

Szerencsés Teri szavalóverseny, Kiskőrös 

Huszár Roland 7.o. II. helyezés 
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Városi József Matematika verseny 

Kövesdi Dorina 2.o. II. helyezés 

 

Országos Állatvédelmi Rajzversenyen Huszár Brigitta 8.o.az első 21 helyezett között volt 

 

Zrínyi országos matematika verseny 

Lengyel Zsófia 4.o. országos 24. hely 

Hírek a Napraforgó Óvodából 

 

Óvodai beíratás időpontjai:   2019. május 6-9-ig. 

 

Ezeken a napokon 8.00 – 16.00 óráig lehet az óvodát felkeresni.  

 

A 2019/2020. nevelési évre kötelező beíratni, a település felvételi körzetébe tartozó gyermeket, akik 3. élet-

évüket 2019. augusztus 31. napjáig betöltik. Óvodakezdés alóli felmentést, e gyermekek esetében az intéz-

ményvezető és a település jegyzője adhat a szülő kérelmére, indokolt esetben. 

További üres férőhely esetén az a gyermek is előjegyezhető, aki 2019. december 31. napjáig megkezdi az 

óvodai nevelést és ehhez számított fél éven belül betölti a 3. életévét, valamint más településről bejáró óvo-

daköteles gyermek is. 

Varga Nándorné óvodavezető 

Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Húsvéti Játszóházi foglalkozás lesz, új helyszínen, a piactéren, nagypénteken április 19-én 9.00-11.00-ig. 

Bohóc-show április 18-án 18.00 órakor a Művelődési Házban. 

Ringató foglalkozás április 26-án 9 órától. 

Magyar Film Napja április 30-án, filmvetítés 19.00 órától. 

Május 1-én Kerékpártúra Mélykútra. 

Minden szerdán 15.00-17.00 óra között tanácsadás informatikai kérdésekben. 

Új könyvek érkeztek könyvtárunkba. Petró János: Történetek a kisszállási uradalomból című könyv kölcsö-

nözhető könyvtárunkban. 

Alapfokú informatikai képzés indul május 4-én 10.00 órától A Digitális Jólét Pontokon. 

Június 2-án Családi Gyermeknap. 

 

Fókusz Takarék Mobilbankár Szolgáltatás 

Tisztelt Ügyfelek! 

 

Ügyintézésre a Művelődési Házban (6421 Kisszállás, Fő u. 10.) csütörtökönként 11.00 órától 13.00 óráig 

van lehetőség. 

 

Az Ön településén illetékes Mobilbankár: Janotka Attila, telefonos elérhetősége: +36305618836, e-mail 

címe:janotka.attila@fokusztakarek.hu 

Kérdés, érdeklődés esetén kérjük, keresse fel munkatársunkat a megadott elérhetőségen, vagy tájékozódjon 

holnapunkon, mely a www.fokusztakarek.hu címen érhető el.  

Együttműködését köszönjük!Fókusz Takarék 

 

mailto:janotka.attila@fokusztakarek.hu
http://www.fokusztakarek.hu/
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Közlemény: 

 

Lengyel Attila induló mezőgazdasági vállalkozó, a 34/2014. (IV. 4.) VM 

rendelet alapján a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. 

évben igényelhető támogatások jogcímre (EMVA 6.122.01.01), 2014. 05. 

09. napján pályázatot nyújtott be és ennek keretében 2014. 10. 03. napján 

alapított mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 eurónak megfelelő forint 

összeg támogatást nyert. A vállalkozás, a kötelező működtetés alatt telje-

sítette a pályázatban vállalt kötelezettségeket. A támogatás felhasználásá-

val egy versenyképes mezőgazdasági vállalkozás létesült, amely 2 fő számára hozott létre új munkahelyet és ezzel 

hozzájárul a térség fejlődéséhez, a népesség megtartásához. 

 
Tisztelt Lakosság! 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendeletében megjelölt 

célok érdekében 

„Tiszta udvar, rendes ház” 

cím adományozásához pályázatot hirdet. 

 

A határidők a következőképpen alakulnak: 

1. A pályázatot a jelentkezési/jelölő lapon kell benyújtani május 31-

ig a Kisszállás Község Polgármesteréhez személyesen, vagy postai 

úton (Kisszállás, Fő u. 28.), vagy elektronikus levélben 

a kisszallasph@kisszallas.hu címre elküldve. 

2. Az elismerő címek adományozásáról a Képviselő-testület dönt a 

Jelelő Bizottság javaslata alapján legkésőbb július 31-ig. 

3. A pályázatok eredményét közzé kell tenni az Önkormányzat interne-

tes honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtáb-

láján. 

4. Az elnyert elismerő cím az augusztus 20-i falunapi rendezvény keretében kerül átadásra. 

Kérjük, hogy ajánlja a saját, vagy a barátja, szomszédja, ismerőse házát a cím elnyerésére, ha a ház és annak kör-

nyezete a rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelel. 

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet évente legfeljebb egy pályázó, illetve jelölt nyerheti el. 

Az elismerés formája a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm x 30 cm nagyságú, a település címerét ábrázoló, 

falra szerelhető kerámia tábla; valamint egyszeri díjazás is adható. 

További információért a Hivatal titkárságán lehet érdeklődni. A jelentkezési lap a linkre kattintva elérhető. 

A közszolgáltató zöldhulladékot begyűjtő járatának naptára - 2019 - 

Hónap Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

Begyűjtési 

nap 
11 9 6 4 1 29 26 24 21 19 

- 2020 -  
        

 

Hónap Január Február Március Április 
     

 

Begyűjtési 

nap 
16 13 12 9 

 

  
  

 
 

Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett 

időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgya-

kat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga vá-

laszthatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot. 

Lomtalanítási igényét a 06-20-401-43-04 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 elszál-

lításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen! 

mailto:kisszallasph@kisszallas.hu
http://kisszallas.hu/wp-content/uploads/2019/04/Tiszta-udvar-rendes-h%C3%A1z.pdf
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A kápolnai út melletti árok tisztítása április 27-én, szombaton 07.00 órától folytatódik. A Képviselő-

testület várja azokat a lakosokat, akik szívesen részt vennének az önkéntes munkában. 

 

E  B  O  L  T  Á  S 

Értesítjük a lakosságot, hogy Kisszállás községben a veszettség elleni 2019. évi összevezetett 

eboltás, és féregtelenítés az alábbi helyeken és időpontban lesz megtartva. 

 

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében, minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonos köteles 

veszettség ellen beoltatni. ENNEK ELMULASZTÁSA ESETÉN SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KELL 

INDÍTANI! 

 

A 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet 8.§ (2) értelmében kötelező minden eb féregtelenítése, a zoonózisok meg-

előzése érdekében. 

 

A 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet értelmében KÖTELEZŐ AZ EBEK MICROCHIPPEL TÖRTÉNŐ 

JELÖLÉSE. 

KÉRJÜK, HOGY A KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVET HOZZA MAGÁVAL, 

AZ OLTÁS ÉS FÉREGTELENÍTÉS DÍJA: 3. 500.-  Ft. 

OLTANI CSAK CHIPPEL MÁR MEGJELÖLT EBET LEHET, MELYNEK DÍJA:  3.500.- Ft. 

 

SZERVEZETT OLTÁSI IDŐPONTOK 

 

2019. május 09. /csütörtök/ 

- 9.00 óra –Almajor /Vágóhíd mellett/ 

- 10.00 óra -Újfalu /Vízmű előtt/ 

- 11.00 óra - Négyestelepi bolt 

-12.00 óra - Sebők tanya 

 

2019. május 10. /péntek/ 

- 9.00 óra - Zöldfa és Kossuth u sarok 

- 10.00 óra - Rákóczi és Május 1. u. sarok 

- 11.00 óra - Árpád u. 9. sz. előtt 

 

2019. május 11. /szombat/ 

- 9.00 óra - Sportpálya 

- 10.00 óra - Kossuth és Deák F. u. sarok 

 

PÓTOLTÁS: 

2019. május 18. /szombat/ 

- 09.00-10.00 óra - Sportpálya 

- 11.00-12.00 óra - Négyestelepi bolt 

 
 Csiszár Csaba            dr. Márton Ferenc 

   jegyző sk.                                               állatorvos sk. 


