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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 31-i nyílt üléséről

9/2017.(I.31.) ÖK

zárt ülés anyaga
Vinczéné Sipos Bernadett (Kisszállás, III. körzet 21.)
rendkívüli települési támogatás iránti kérelméről

10/2017.(I.31.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzat 2017. év I. félévi
munkaterve

11/2017.(I.31.) ÖK

Bácskomplex S.R.L. Kft jelzőrendszeres segélykérő
eszközök üzemeltetése vállalkozási szerződésének
jóváhagyása

1/2017.(I.31.) ÖK R

A Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016.(II.17.) önkormányzati
rendelete módosításáról

2/2017.(II.1.) ÖK R

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

12/2017.(I.31.) ÖK

Átruházott hatáskörben hozott 2016. évi döntésekről
szóló beszámoló elfogadása

13/2017.(I.31.) ÖK

Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló belső ellenőrzési
ajánlatának elfogadása

14/2017.(I.31.) ÖK

Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok
és tanácsadói tevékenységek ajánlatának elfogadása

2
15/2017.(I.31.) ÖK

Köztemető üzemeltetéséről szóló beszámoló jóváhagyása

16/2017.(I.31.) ÖK

Bács-Tender Kft TOP közbeszerzési eljárás
lefolytatására vonatkozó ajánlatának elfogadása

17/2017.(I.31.) ÖK

Központi Orvosi Ügyelet hozzájárulás 2017. évi
összegének meghatározásáról

18/2017.(I.31.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft-vel kötött játszótér
adományozási szerződés jóváhagyása

19/2017.(I.31.) ÖK

EFOP-1.5.3-16 pályázatban konzorciumi partnerként
való részvétel

20/2017.(I.31.) ÖK

EFOP-3.9.2-16 pályázatban konzorciumi partnerként
való részvétel

21/2017.(I.31.) ÖK

Megállapodás jóváhagyása védőnői feladatok ellátására

22/2017.(I.31.) ÖK

Megállapodás a védőnői alapellátás eseti helyettesítéséről

23/2017.(I.31.) ÖK

Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírása

24/2017.(I.31.) ÖK

zárt ülés anyaga
Felszabadulás u. 16. szám alatti nem lakás céljára
szolgáló helyiség átminősítéséről

25/2017.(I.31.) ÖK
26/2017.(I.31.) ÖK

zárt ülés anyaga
Bauer György Tivadarné lakáskérelméről
A 0351/5 hrsz-ú ingatlanon fennálló 4/8-ad
önkormányzati tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi
szerződés megkötéséről

______________________
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 31.
16 óra 30 perces kezdettel tartott nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csíszár Csaba jegyző
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,
Malustyik László és Rozsnyai Attila képviselők
Némethné Tóbiás Klára a HTKT SZSZK Kisszállási részlegvezető
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradt: Dr. Muskó Zsolt képviselő.
Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mivel a 7 képviselőből 6 fő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra, azzal a
kiegészítéssel, hogy
15.) napirendként „Védőnői ellátás helyettesítéséről szóló megállapodás jóváhagyása”
16.) napirendként zárt ülés keretében „Bauer György Tivadarné lakásügye”
17.) napirendként „Váradi Anikó Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86. sz. alatti lakos vételi
ajánlata az önkormányzati tulajdonú 0351/5 hrsz-ú ingatlanra”
kerüljön felvételre.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Vinczéné Sipos Bernadett (Kisszállás, III. körzet 21.) elemi kár enyhítési kérelmének
elbírálása (zárt ülés keretében)
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási idősek otthona és a házi
segítségnyújtás működtetésével kapcsolatos elképzelésekről
Előadó: Némethné Tóbiás Klára részlegvezető
3.) Javaslat Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi
munkatervére
Előadó: Kispál István polgármester
4.) BÁCSKOMPLEX S.R.L. KFT. jelzőrendszeres készülékek távfelügyeleti tevékenység
végzésére irányuló vállalkozói szerződésének jóváhagyása
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Előadó: Kispál István polgármester
5.) Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Javaslat szociális juttatások rendszeréről szóló rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Beszámoló a 2016. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Kispál István polgármester
Csiszár Csaba jegyző
Benedek János Pénzügyi, Településfejlesztés és Településüzemeltetési
Bizottság elnöke
8.) Kócsóné Kürti Mária belső ellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló ajánlata
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
9.) Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok elvégzésére irányuló megbízási
szerződésének jóváhagyása
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
10.)
Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető üzemeltetésének
tapasztalatairól
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzati Kft ügyvezető
11.)

Közbeszerzés (TOP) eredményhirdetés
Előadó: Kispál István polgármester

12.)

Előterjesztés orvosi ügyelet díjváltozásról
Előadó: Kispál István polgármester

13.)
Kisszállás Önkormányzati Kft-vel kötött adományozási szerződés jóváhagyása
(játszótér)
Előadó: Kispál István polgármester
14.)

Csatlakozás a Kiskunhalasi pályázati konzorciumhoz EFOP pályázat esetében
Előadó: Kispál István polgármester

15.)

Védőnői ellátás helyettesítéséről szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

16.)

Bauer György Tivadarné lakásügye (zárt ülés keretében)
Előadó: Kispál István polgármester

17.)
Váradi Anikó Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86. sz. alatti lakos vételi ajánlata az
önkormányzati tulajdonú 0351/5 hrsz-ú ingatlanra”
Előadó: Kispál István polgármester

______________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
Kispál István polgármester az 1.) napirend „Vinczéné Sipos Bernadett (Kisszállás, III. körzet
21.) elemi kár enyhítési kérelmének elbírálása” tárgyalására zárt ülést rendel el.
___________________________
2.) Tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási idősek otthona és a házi
segítségnyújtás működtetésével kapcsolatos elképzelésekről
Előadó: Némethné Tóbiás Klára részlegvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy a településen a szociális bentlakásos otthon, a házi
segítségnyújtás még 2008. január 1-jén a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központjához került át. A feladatellátás szakmai irányítása az SZSZK-n belül
kerül azóta is ellátására, melynek működtetéséhez az önkormányzat éves szinten 10-15 millió
Ft hozzájárulást biztosít az állami normatíván felül.
Az intézmény kisszállási telephelyére 2016. december 1. napjával új részlegvezető került
kinevezésre Némethné Tóbiás Klára személyében, akinek megragadva az alkalmat a
Képviselő-testület nevében ezúton is gratulál.
A részlegvezető asszony szépen összefoglalta és ismertette, hogy a jövőben hogyan képzeli az
intézmény vezetését, melyhez sok sikert kíván. Szeretné, ha az intézmény továbbra is érezné,
hogy bár a fenntartó az SZSZK, de továbbra is a településhez tartozik, az önkormányzatra
mindig számíthat.
Az intézmény a feladatellátása során a településen és a bentlakásos intézményben élők
életfeltételinek javítását szolgálja, mely munka mind szakmailag, mind emberileg elismerést
érdemel.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezése kapcsán a részlegvezető asszony a
bentlakásos intézmény esetében 3.000 Ft-os térítési díj emelést javasol az év folyamán
eszközölni, valamint indokoltnak tartja a házi segítségnyújtás tekintetében is az ingyenes
ellátás helyett egy kis mértékű, de egy óradíjas térítés díj bevezetését, melyet maximálisan
támogat.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elsőként ő is gratulál a részlegvezetői kinevezéshez, és örömmel töltötte
el, hogy egy kisszállási születésű és helyben élő szakképzett személy került az intézmény
élére. Azt azonban megjegyzi, érdekes, hogy az SZSZK részéről a telephely
részlegvezetőjének kinevezéséhez az SZSZK nem kérte ki a települési önkormányzat
képviselő-testületének véleményét. Kéri, hogy a polgármester ezt jelezze az SZSZK felé,
hogy a jövőben kérjék ki a képviselő-testület véleményét. Jelen esetben szerencsésen alakult a
kinevezés, de kerülhetett volna egy olyan személy is kinevezésre az intézmény vezetőjeként,
akit a testület nem támogatott volna.
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Az SZSZK vezetésében is nemrég változás történt, mely érdekesen alakult. Amióta az új
vezető van, az még a település képviselő-testület előtt nem tette tiszteletét, még a beszámoló
alkalmával sem. A 2016. évi költségvetés során nem is tudott tervezi az önkormányzat, mert
nem volt egyeztetés az SZSZK és az önkormányzat között, holott az előző években ez mindig
kardinális kérdés volt.
Érdeklődik, hogy akkor a 2017. évi költségvetés tervezésekor betervezésre kerültek-e azok a
legfontosabb dolgok és anyagok, amelyeket a részlegvezető indokoltnak tart? Van-e valami,
van-e olyan terve a részlegvezetőnek, amin a jövőre nézve változtatni kíván? Érdeklődik
továbbá, hogy az elmúlt évben egy fő szociális otthonban lakó személy gondozása havi
200.000 Ft volt, ez az idei évben változni fog?
Némethné Tóbiás Klára: Az SZSZK-n belül még december hónapban egyeztetésre került,
hogy a kisszállási telephely esetében hogyan tervezzenek a 2017 évre. Akkor felmérték és
megvizsgálták, hogy a bentlakásos otthonban élők által fizetendő személyi térítési díj 3.000
Ft-tal történő megemelése milyen vonzattal járna mind az intézmény bevételére, mind a
bentlakók és hozzátartozók által fizetendő díjemelése esetében. Megállapítható, hogy
kistérségi szinten jelenleg Kisszálláson a legalacsonyabb a térítési díj, melynek 3.000 Ft-os
emelése nem jelentene komoly megterhelést a befizetők részére a házi segítségnyújtás
tekintetében pedig azért vált indokolttá a térítési díj bevezetése, mivel egyre több esetben
fordul elő az indokolatlan szolgáltatás igénybevétel, és mivel a házi segítségnyújtás területén
2 fő gondozó van, akiknek ugyan az önkormányzat által biztosított közfoglalkoztatottak
besegítenek, de így is nagy az igény. Ezt próbálnák visszaszorítani azok esetében, akik
részéről úgymond több soron is indokolatlan volt az igénybevétel, vagy csak azért kérték,
mert nem kellett érte fizetni. Sok esetben nem is a segítségnyújtásra irányult a kérés, hanem
egyéb hétköznapi teendők ellátását igényelték.
A létszám tekintetében megfelel az intézmény a jogszabályban előírt követelményeknek, de
sajnos a feladat ellátáshoz kevés a gondozói létszám. Jelenleg egy üres takarítói álláshely van,
amit ápoló-gondozói álláshelyként kíván meghirdetni, tekintettel arra, hogy az önkormányzat
által biztosított közfoglalkoztatottak által a takarítás megoldható, így az ápolók leterheltsége
is egy kicsit enyhülni fog. Jelenleg problémát okoz a szabadságok kiadása, valamint ha egyegy ápoló megbetegszik.
Ceglédi Zoltánné dr.: Maximálisan egyetért a térítési díj emelésével és a házi segítségnyújtás
területén a térítési díj bevezetésével. A jövőre nézve pedig sok kitartást és erőt kíván.
Malustyik László: Áttekintette a részlegvezető asszony jövőre vonatkozó terveit, mellyel
egyetért.
Némethné Tóbiás Klára: Köszöni a testület támogatását. Elmondja továbbá, hogy már számos
gondozottat felkeresett lakásán, mivel fontosnak tartja az ellátott személlyel való
kapcsolattartást. A közeljövőben szeretné a még fel nem keresett gondozást igénybe vevőket
is a lakásukon felkeresni.
-------------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, határozat hozatal nélkül tudomásul vette a
Szociális Szolgáltató Központ Kisszállási Idősek Otthon és Házi segítségnyújtás
működtetésével kapcsolatos tájékoztatót.
___________________________
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3.) Javaslat Kisszállás Község Önkormányzata 2017. I. félévi munkatervére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a pénzügyi kollégák leterheltsége miatt javasolja,
hogy a február 14-i ülésre tervezett napirendi pontokat a testület a február 23-i ülésén
tárgyalja, és inkább az eredetileg betervezett 23-i ülésről kerüljön át néhány napirend a
márciusi ülésre. Az államháztartási törvény ugyanis lehetővé teszi azt, hogy a polgármester
által 2017. február 15. napjáig a képviselők részére – azok aláírásával igazolva – megküldött
2017. évi költségvetési terv a testület részére a költségvetés előterjesztésének minősüljön.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja, hogy a következő ülésen a költségvetést megalapozó
döntések között kerüljön elfogadásra a játszótér üzemeltetési szerződésének elfogadása is.
Javasolja továbbá, hogy a júniusi ülésre betervezett „Javaslat a kötelező bölcsődei
feladatellátás lehetséges kialakítási feltételeinek megvizsgálása”-ról szóló előterjesztést a
testület korábbi időpontban, a májusi soros ülésén tárgyalja meg.
Benedek János: Javasolja, hogy a márciusi ülésen kerüljön napirendre a belterületi utak
állapotának felmérése a további állagromlás elkerülése érdekében.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
10/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzat
2017. év I. félévi munkaterve
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja a 2017. év
I. félévi munkatervét:
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. év I. félévi
MUNKATERVE

2017. január 31. (kedd) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1. Javaslat Kisszállás Község Önkormányzata 2017. I. félévi munkatervére
Előadó: Kispál István polgármester
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2. Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
4. Javaslat szociális juttatások rendszeréről szóló rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
5. Beszámoló a 2016. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Kispál István polgármester
Csiszár Csaba jegyző
Benedek János Pénzügyi, Településfejlesztés és Településüzemeltetési
Bizottság elnöke
6. Kócsóné Kürti Mária belső ellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló ajánlata
Előadó: Kispál István polgármester
7. Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok elvégzésére irányuló megbízási
szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
8. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető
tapasztalatairól
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzati Kft ügyvezető

üzemeltetésének

9. Vinczéné Sipos Bernadett (Kisszállás, III. körzet 21.) elemi kér kérelmének elbírálása
Előadó: Kispál István polgármester
10. Tájékoztató a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási idősek otthona és a házi
segítségnyújtás működtetésével kapcsolatos elképzelésekről
Előadó: Némethné Tóbiás Klára részlegvezető
11. Közbeszerzés (TOP) eredményhirdetés
Előadó: Kispál István polgármester
12. Előterjesztés orvosi ügyelet díjváltozásról
Előadó: Kispál István polgármester
13. Kisszállás Önkormányzati Kft-vel kötött adományozási szerződés jóváhagyása
(játszótér)
Előadó: Kispál István polgármester
14. Csatlakozása Kiskunhalasi pályázati konzorciumhoz EFOP pályázat esetében
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok:
-

a Humánpolitikai Bizottság

a 4.), az 5.), a 9.), a 10.) napirendi
pontokat
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-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

a 2.), a 3.), az 5.), a 6.), a 7.),
a 8.), a 11.), a 12.) és a 13.)
napirendi pontokat

tárgyalja meg.
Bizottsági feladatok:
-

a Humánpolitikai Bizottság

az 1. c) pont, a 2.), a 4.) és az 5.)
napirendi pontokat,

-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1.), a 2.), a 3.), a 6.)
és a 7.) napirendi pontokat

-

az Ügyrendi Bizottság

az 1. e.) és f.) pont és a 8.)
napirendi pontot
tárgyalja meg.

2017. február 23. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervét megalapozó
önkormányzati rendeletek és határozatok elfogadása
a. Javaslat a gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyag norma
felülvizsgálatára
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető
b. Kisszállás Község Önkormányzata és a Kisszállás Önkormányzati Kft. közötti
vásárolt élelmezés szolgáltatói szerződések jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
c. Szociális és gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
d. Javaslat a Tanyagondnokok Duna-Tisza
együttműködési megállapodásra
Előadó: Kispál István polgármester

Közi

Egyesületével

kötendő

e. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. Ügyrendi Bizottság elnöke
f. Képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. Ügyrendi Bizottság elnöke
2.) Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervének meghatározása, az
erről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
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3.) Kisszállás Község Önkormányzata 2017-2020. évi középtávú tervének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Napraforgó Óvoda dolgozói 2017. évi továbbképzési tervének elfogadása
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
5.) Napraforgó Óvoda 2017/2018. nevelési évre gyermekek beíratási időpontjának
kijelölése, feltételek meghatározása
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
6.) Előterjesztés az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló
költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó
megállapodások jóváhagyására
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzati Kft ügyvezető
8.) Előterjesztés Kispál István polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének
jóváhagyására
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi beszámolójának, valamint a 2017. évi
munkatervének és továbbképzési tervének jóváhagyása
Előadó: Bundula Melinda intézményvezető
10.)

Önkormányzati intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester

11.) Jelzőkészülékek üzemeltetésével kapcsolatos intézkedések testületi megtárgyalása,
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
Csiszár Csaba jegyző
12.)

Javaslat nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
Bizottsági feladatok:

-

Ügyrendi Bizottság

az 1.e - f) és a 8.) napirendi
pontokat

-

Humánpolitikai Bizottság

a 2.), a 3.), a 4.) az 5.) és a 9.)
napirendi pontokat

- a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság
tárgyalja meg.

az 1.a-d.), a 2.), a 6.), és a 7.)
napirendi pontokat
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2017. március 30. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
2.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Beszámoló az ivóvíz- és szennyvízrendszer üzemeltetésének tapasztalatairól
Előadó: Víziközmű üzemeltető
Kispál István polgármester
4.) Beszámoló a háziorvosi, fogorvosi és a házi gyermekorvosi ellátásról
Előadó: háziorvos, fogorvos, gyermekorvos
5.) Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről
Előadó: Kádárné Nyíri Szilvia védőnő
6.) Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói
tevékenységéről
Előadó: Viszmeg Zsolt közszolgáltató
7.) Javaslat az új járdákhoz, a közparki szoborhoz és a rondóhoz kandeláber
telepítésére
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Javaslat új utcanév táblák kihelyezésére
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester
10.)

Előterjesztés a belterületi utak állapotának felméréséről
Előadó: Kispál István polgármester

11.) Javaslat a Bagolyvár életveszélyes tetőszerkezetének önerőből történő
felújítására
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok:
-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1.), a 2.), a 3.), a 6.), a 7), a 8.) a
9.), a 10.) és a 11.) napirendi pontokat

-

Humánpolitikai Bizottság

a 4.), az 5.), a 8.) és a 9.) napirendi
pontokat
tárgyalja meg.
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2017. április 27. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok
2.) Beszámoló a 2016. évi közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető
3.) Beszámoló a Közmunkaprogram 2016. évi teljesüléséről, tájékoztató a 2017. évi
indításáról
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok:
a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

a 3.) napirendi pontot

tárgyalja meg.

2017. május 25. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervének
végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, valamint a 2016.
évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
4.) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016.
évi önkormányzati hozzájárulásának felhasználásáról
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ
6.) Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról
Előadó: Kispál István polgármester
tanyagondnokok
8.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális
intézményi feladatokról
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Előadó: SZSZK vezető
9.) Pályázati felhívás a civil szervezeteknek nyújtandó 2017. évi támogatásokra
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
Javaslat a kötelező bölcsődei feladatellátás lehetséges kialakítási feltételeinek
megvizsgálására
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok:
-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1.), a 2.), a 3.), a 4.) és a 10.)
napirendi pontokat

-

Humánpolitikai Bizottság

az 5.), a 6.), a 7.), a 8.) és a 10.)
napirendi pontokat
tárgyalja meg.

2017. június 29. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2016. évi működéséről
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
3.) Előterjesztés a Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Civil szervezetek által benyújtott 2017. évi pályázatok elbírálása, előző évi beszámoló
elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Kitüntető díjra beérkezett javaslatok elbírálása
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Tiszta udvar, rendes ház kitüntető cím adományozására beérkezett javaslatok
elbírálása
Előadó: Kispál István polgármester
Bizottsági feladatok:
- a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

a 3.), a 4.), és az 5.) napirendi
pontokat

- a Humánpolitikai Bizottság

a 4.), és az 5.) napirendi pontokat

14
- az Ügyrendi Bizottság

az 5.) és a 6.) napirendi pontot
tárgyalja meg.
___________________________

4.) BÁCSKOMPLEX S.R.L. KFT jelzőrendszeres készülékek távfelügyeleti
tevékenység végzésére irányuló vállalkozói szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a napokban kívánják tájékoztatni a lakosságot
a jelzőrendszeres készülékek igénybevételi lehetőségéről, és majd a beérkezett igények
alapján kívánják a rászorulók részére kiosztani készülékeket.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja, hogy a szerződés hatálya 2017. március1-től lépjen hatályba,
miután a tájékoztató kiküldése és a beérkező igények számbavétele nem biztos, hogy lehetővé
tenné a február 15-i szolgáltatás indításának lehetőségét.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
11/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Bácskomplex S.R.L. Kft jelzőrendszeres segélykérő eszközök
üzemeltetése vállalkozási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja a Bácskomplex S.R.L. Kft-vel (2335 Taksony,
Szigetnyaraló 11.) kötendő jelzőrendszeres segélykérő
eszközök üzemeltetése, távfelügyeleti tevékenység
végzésére irányuló vállalkozói szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
vállalkozói szerződés aláírására.
___________________________
5.) Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az írásos előterjesztésben részletesen ismertetésre került a
bevételek és kiadások alakulása, melynek a módosítására a 2016. évi mérlegkészítés miatt van
szükség.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésen részletesen megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak
szerint javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítását.
Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Víziközmű Társulat megszűnésekor annak
bankszámláján lévő pénzösszeg átvételét követően a jogszabályokban előírtak alapján az
önkormányzat az abból származó forrását jelen pillanatban csak a működési célú átvett
pénzeszközként tudja szerepeltetni. A 2016. évi maradvány elfogadását követően dönthet csak
arról a testület, hogy ezt a forrást fejlesztési célra kívánja elkülöníteni.
Ceglédi Zoltánné dr.: Érdeklődik, hogy miből adódik a gyermekétkeztetés támogatás
csökkenés, továbbá, hogy az ASP program bevezetéséhez nyújtott 6.000 e Ft központi
támogatás mire kerül felhasználásra?
Csíszár Csaba: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy a gyermekétkeztetés csökkenése az
októberi felmérés követő pontosítás eredménye. Az ASP rendszer kiépítéséhez nyert központi
támogatásból eszközbeszerzés 3.300 eFt, működésfejlesztésre és szabályozási keretek
kialakítására 780 eFt, 1.320 eFt a szakrendszerek adatminőségének javítására, adattisztításra a
maradék összeg pedig oktatások útiköltségre, szakértői díjakra és a program élesítési díjára,
valamint projektmenedzsment finanszírozása során kerül felhasználásra.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
1/2017.(I.31.)
önkormányzati rendeletét
a Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
___________________________
6.) Javaslat szociális juttatások rendszeréről szóló rendelet módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság részletesen megtárgyalta és
az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a hatályos szociális rendeletét a 16.§ (4) bekezdése esetében az előterjesztés szerint
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módosítsa, míg a 15.§ (2) bekezdést az alábbiak szerin t módosítsa: „(2)Elemi kárnak minősül
e rendelet vonatkozásában a tűz, fagy, robbanás, földrengés, árvíz, belvíz és viharkár okozta
káresemény.”
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a
2/2017.(II.1.)
önkormányzati rendeletét
A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.
___________________________
7.) Beszámoló a 2016. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Kispál István polgármester, Csiszár Csaba jegyző és Benedek János
Pénzügyi, Településfejlesztés és Településüzemeltetési Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: tekintettel arra, hogy a beszámolót mindkét bizottság megtárgyalta, azzal
kapcsolatban kiegészítést nem kíván tenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság részletesen megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a
Képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló
elfogadását.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, melyet az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
12/2017.(I.31.) ÖK
Átruházott hatáskörben hozott 2016. évi
döntésekről szóló beszámoló elfogadása

H A T Á R O Z AT
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Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott 2016. évi
döntésekről szóló beszámolót.
___________________________
8.) Kócsóné Kürti Mária belső ellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló ajánlata
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, hogy a belső ellenőrzés
önkormányzati feladat, melynek kiadása az éves költségvetésben
Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint Kócsóné Kürti
belső ellenőrzésre tett javaslatát az önkormányzat fogadja el és az
vállalkozási szerződés kerüljön megkötésre.

kötelezően ellátandó
tervezésre is kerül.
Mária könyvvizsgáló
ellenőrzésre irányuló

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Kócsóné
Kürti Mária belső ellenőrzés elvégzésére irányuló 270.000 Ft + áfa ajánlatát.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
13/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló
belső ellenőrzési ajánlatának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló (6100
Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 1.) Kisszállás Község
Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési feladataira a
270.000 Ft + Áfa összegű ajánlatát.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
belső ellenőrzési feladatok ellátására kösse meg a
vállalkozói
szerződést
Kócsóné
Kürti
Mária
könyvvizsgálóval.
___________________________
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9.) Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok elvégzésére irányuló megbízási
szerződésének jóváhagyása
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, hasonlóan az előző napirendhez, szükség van a
belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására is, melyet a korábbi évekhez hasonlóan Gömzsik
Lászlóval javasol elvégeztetni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a részletesen megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el Gömzsik László belső ellenőrzési vezető vezetői
feladatok elvégzésére irányuló ajánlatát.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
14/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok
és tanácsadói tevékenységek ajánlatának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja Gömzsik László (6413 Kunfehértó, Óvoda u. 6.)
Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi belső
ellenőrzési
vezetői
feladataira
és
tanácsadói
tevékenységeire bruttó 70.000 Ft összegű ajánlatát.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a belső
ellenőrzési vezetői feladatok és tanácsadói tevékenység
ellátására kösse meg a vállalkozói szerződést Gömzsik
Lászlóval.
___________________________
10.) Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető üzemeltetésének
tapasztalatairól
Előadó: Kiss Tibor Önkormányzati Kft ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselőtestületnek az Önkormányzati Kft által üzemeltetett temető fenntartásáról szóló beszámolót. A
Bizottság támogatja az előterjesztésben ismertetett felújítási szükségletek mielőbbi elvégzését.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
A Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat a 2016. évben a temetőfenntartásra kapott 1.680
eFt feladatfinanszírozásnak megfelelő forrást tervezzen be a következő évre, melyből az
előterjesztésben is ismertetett felújítási munkálatokat – ravatalozó épület, kerítés, harangláb,
valamint drapéria cseréjét –, illetve a temető kerítése mellé fák ültetését biztosítani tudja
majd.
A Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a külterületi temetők, főként a Rohodai temető esetében
vannak olyan szükséges feladatok, melyek elodázása továbbá már nem várhat. A Bizottság
éppen ezért javasolja, hogy a temetőt üzemeltető mérje fel a jogszabályi előírásoknak
megfelelő feltételek biztosítása milyen pénzügyi kiadást jelent az önkormányzatnak, és erről a
költségvetést elfogadást követően a szükséges döntések mielőbb kerüljenek meghozatalra.
Javasolja továbbá, tekintettel arra, hogy véleménye szerint a temetői létesítmények
használatáért fizetendő díj esetében nincs meg az egyensúly – szolgáltatás és ellenszolgáltatás
tekintetében – ezért javasolja, hogy annak mértéke kerüljön mielőbb felülvizsgáltra és
lehetőség szerint csökkentésre, mert így is nagy a lakosság terhe egy–egy hozzátartozó
temetése alkalmával.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
15/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Köztemető üzemeltetéséről szóló beszámoló jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi
temető üzemeltetéséről szóló Kisszállás Önkormányzati
Kft beszámolóját.
A Képviselő-testület megbízza a Kft Ügyvezetőjét, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő lezárt külterületi
temetők esetében a jogszabályi előírásoknak megfelelő
feltételek biztosítása érdekében mérje fel melyek a
szükséges intézkedések és azoknak mennyi a várható
pénzügyi kiadása, és azt terjessze a testület elé.
___________________________
11.)

Közbeszerzés (TOP) eredményhirdetés
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Kispál István: Javasolja a legkedvezőbb árajánlatot tevő Bács-Tender Kft ajánlatának
elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és a Polgármester javaslatával megegyezően egyhangúlag javasolja a
Képviselő-testületnek a Bács-Tender Kft ajánlatának elfogadását.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
16/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Bács-Tender Kft TOP közbeszerzési eljárás
lefolytatására vonatkozó ajánlatának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az „Iparterület fejlesztési Kisszálláson”
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004
azonosítószámú
támogatási kérelemhez kapcsolódóan a TOP közbeszerzési
eljárás lefolytatására – a három árajánlat közül – a BácsTender Kft (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. I/1.) bruttó
1.498.600 Ft ajánlatát, mint legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást fogadja el, így a nyertes ajánlattevő a
Bács-Tender Kft lett.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
___________________________
12.)

Előterjesztés orvosi ügyelet díjváltozásról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Elmondja, hogy mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést, így azzal
kapcsolatban kiegészítést már nem kíván tenni.
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 meghatározni a 2017. évi orvosi ügyeleti hozzájárulás mértékét.
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Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek az ügyeleti feladatok
kiegészítéséhez biztosított hozzájárulás összegét meghatározni.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
17/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Központi Orvosi Ügyelet hozzájárulás 2017. évi
összegének meghatározásáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Központi Orvosi Ügyelet hozzájárulás
2017. évi összegének változásáról szóló előterjesztést és a
Halasi Központi Felnőtt és Gyermekorvosi Ügyeletben
résztvevő Kisszállás Község Önkormányzata ügyeleti
feladatok kiegészítéséhez biztosított hozzájárulás összegét
2017. március 01. napjától 615,- Ft/fő/év összegben
állapítja meg – 30 hónap időtartamra.
___________________________
13.) Kisszállás Önkormányzati Kft-vel kötött adományozási szerződés jóváhagyása
(játszótér)
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az adományozási szerződés elfogadása az
újonnan létesült játszótér, mint önkormányzati vagyonba történő aktiválás miatt vált
szükségessé.
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 az adományozási szerződés jóváhagyását.
Ceglédi Zoltánné dr.: Egyetért az adományozási szerződés jóváhagyásával, de javasolja, hogy
a szerződés 3. pontjában kerüljön feltüntetésre vagy a játszótér hrsz-a, vagy valamilyen
azonosító.
-------------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
18/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzati Kft-vel kötött
játszótér adományozási szerződés jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja a Kisszállás Önkormányzati Kft-vel (6421
Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) kötött játszótér
adományozási szerződést azzal a kiegészítéssel, hogy a
szerződés 3. pontja kiegészül a játszótér 736/1 helyrajzi
számával.
___________________________
14.)

Csatlakozás a Kiskunhalasi pályázati konzorciumhoz EFOP pályázat esetében
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Javasolja, hogy az önkormányzat az EFOP „Humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázatban konzorciumi partnerként
részt vegyen mind az EFOP-1.5.3-16, mind az EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú pályázat
kapcsán. Mindkét terület tekintetében lehetőség van olyan programok megszervezésére és
végrehajtására, melyre eddig forrás hiányában sem az oktatási sem a kulturális
intézményeknek nem volt lehetőségük.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a konzorciumban és a
pályázatokban való részvételt.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
19/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

EFOP-1.5.3-16 pályázatban konzorciumi partnerként való részvétel
1. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a
település
részt
vegyen
az
EFOP-1.5.3-16
azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése
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térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”
című pályázatban konzorciumi partnerként.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a település
csatlakozzon
e
pályázat
megvalósítására
a
Kiskunhalas, Harkakötöny, Kisszállás, Kunfehértó,
Pirtó, Tompa települések konzorciumához.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
konzorciumi megállapodás aláírására, valamint az
előkészítő
szakmai
koordináló
munka
megszervezésére.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
20/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

EFOP-3.9.2-16 pályázatban konzorciumi partnerként való részvétel
1. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a
település
részt
vegyen
az
EFOP-3.9.2-16
azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”
című pályázatban konzorciumi partnerként.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a település
csatlakozzon
e
pályázat
megvalósítására
a
Kiskunhalas, Harkakötöny, Kisszállás, Kunfehértó,
Pirtó, Tompa települések konzorciumához.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
konzorciumi megállapodás aláírására, valamint az
előkészítő
szakmai
koordináló
munka
megszervezésére.
___________________________
15.)

Védőnői ellátás helyettesítéséről szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Elmondja, hogy Kádárné Nyíri Szilvia védőnő gyermeket vár, és bár korábban
nyilatkozott arról, hogy 2017. március 31-ig kívánja ellátni a településen a védőnői
feladatokat, de sajnos egészségi állapota ezt nem teszi lehetővé. Január 26-ától táppénzre
került.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvényben foglaltak alapján a
védőnői ellátás, mint egészségügyi alapellátás az önkormányzatok kötelező feladata. Ahhoz,
hogy a feladatellátás folyamatosan biztosított legyen a szomszédos Balotaszállás településsel
vették fel a kapcsolatot, hogy a balotaszállási védőnő átmenetileg, 2017. február 2-től
helyettesítés jogcímén heti két alkalommal biztosítsa a településen a védőnői feladatokat.
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Javasolja, hogy az előterjesztésben foglalt megállapodást hagyja jóvá a Képviselő-testület.
Javasolja továbbá, hogy ezzel egyidejűleg soron kívül kerüljön meghirdetésre határozott időre
a védőnői álláshely pályázat is.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Érdeklődik, hogy a helyettesítéssel járó költségek milyen kiadást
jelentenek az önkormányzatnak.
Csíszár Csaba: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy az előzetes számítások szerint
február hónapra 100.000 Ft kiadást jelent a helyettesítés biztosítása.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
21/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Megállapodás jóváhagyása védőnői feladatok ellátására
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja Balotaszállás Község Önkormányzattal (6412
Balotaszállás, Ady Endre u. 26.) kötendő védőnő
helyettesítéséről szóló megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
22/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Megállapodás a védőnői alapellátás eseti helyettesítéséről
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja
Farkas
Sándorné
védőnővel
(6412
Balotaszállás, Arany János utca 6.) kötendő védőnői
alapellátás eseti helyettesítéséről szóló megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
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------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
23/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a védőnői munkakör betöltésére az alábbi
pályázatot írja ki:
Kisszállás Község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Védőnői Szolgálat
védőnő
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű
2017.03.01. napjától előreláthatólag 2020.09.30-ig tartó
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye
6421 Kisszállás, Marx utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: A területi védőnői feladatok ellátásáról
szóló
49/2004.
(V.21.)
ESzCsM
rendeletben
meghatározott feladatok.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati
feltételek:
Főiskola,
védőnő
magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló oklevél
másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy anyagát a pályázat
elbírálásában résztvevők megismerhessék, működési
nyilvántartás igazolása
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 21.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kispál István polgármester nyújt, a 77/557-010–es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Kisszállás Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (6421 Kisszállás, Felszabadulás
utca 28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban
szereplő azonosító számot: 270/2017.,
valamint a munkakör megnevezését: védőnő
Személyesen: Kispál István polgármester, Bács-Kiskun
megye, 6421 Kisszállás, Felszabadulás utca 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
helyben szokásos módon-2017. február 3.
kisszallas.hu-2017. február 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Vidéki pályázó részére szolgálati lakás biztosított.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
kisszallas.hu honlapon szerezhet.
___________________________
Kispál István polgármester a 16.) napirend „Bauer György Tivadarné lakásügye” tárgyalására
zárt ülést rendel el.
___________________________

17.) Váradi Anikó Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86. sz. alatti lakos vételi ajánlata az
önkormányzati tulajdonú 0351/5 hrsz-ú ingatlanra
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, hogy Váradi Anikó Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86. sz. alatti lakos
vételi ajánlatára a Képviselő-testület a 180/2016.(X.27.) ÖK határozatban a 0351/5 hrsz-ú
ingatlanon fennálló 4/8 önkormányzati tulajdoni hányadára vonatkozóan meghatározta a
vételárat, melyet Váradi Anikó elfogadott.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2
tartózkodással és ellenszavazat nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
26/2017.(I.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A 0351/5 hrsz-ú ingatlanon fennálló 4/8 önkormányzati
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tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséről
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Váradi Anikó Kiskunhalas, Kisfaludy u.
86. sz. alatti lakos – a 180/2016.(X.27.) ÖK határozatban
meghatározott ingatlanrész vételi ár – elfogadásáról szóló
nyilatkozatát és felhatalmazza a Polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére.
___________________________
15. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a januári 5-i rendkívüli ülésén állást
foglalt arról, hogy a Felszabadulás u. 32. szám alatti társasházban jelenleg üresen álló két
lakás a jövőben csakis önkormányzati érdekből és ne szociális alapon kerüljön kiadásra.
Mivel azonban az önkormányzatnak jelenleg szociális alapon igénybe vehető üres lakása
nincs, igény viszont volna rá, mégpedig egy igen szorult helyzetben lévő 5 gyermekes család
esetében. Felmerült, hogy akár saját forrásból vásárolhatna a településen olyan ingatlant, vagy
akár többet is, amelyeket ilyen családok részére bérbe tudna adni.
Kéri, hogy a Képviselő-testület foglaljon állást arra vonatozóan, hogy a 2017. évi
költségvetésének elfogadását követően és a 2016. évi maradványának ismeretében az
önkormányzat keresse-e annak lehetőségét, hogy a szociális alapon igénybe vehető lakásának
állományát növelje.
E célból jelen pillanatban szóba jöhetne két ingatlan is. Az egyik a Kossuth u. 48. szám alatti
ingatlan, ami ugyan 6 éve lett felújítva, annak ára 2,4 millió Ft. A másik a Kölcsey utca 4.
szám alatti ingatlan, melyet 1 millió Ft-ra tartanak, de alkuképes az ár. Ez egy öregebb ház, és
felújításra is szorul, de 2-3 hét alatt lakhatóvá lehetne tenni. Ebben több szoba is van,
konvektoros és vegyes tüzelés biztosított, és alkalmas is lenne a fentiekben említett család
esetében.
Benedek János: Támogatja az elképzelést, hogy az önkormányzat pénzmaradványából
lakások kerüljenek megvásárlásra, melyet szociális célra tudna a testület bérbe adni.
Meglátása szerint inkább az olcsóbb házat lenne célszerű megvásárolni és azt fokozatosan
felújítani.
Ceglédi Zoltánné dr.: Javasolja, hogy a közeljövőben kerüljön napirendre egy olyan
előterjesztés, mely ismerteti a testülettel, hogy jelenleg hány és milyen állapotban lévő
önkormányzati tulajdonú lakások vannak az önkormányzat tulajdonában.

--------------Kispál István: Elmondja, hogy a Művelődési Ház intézményvezetője megkereste azzal az
ötletével, hogy a február 23-i Sallai nap megrendezése alkalmából egy operett műsort
szervezne. Ennek várható költsége 170.000 Ft. Amennyiben a bajai fiatalok színházából
jöhetnének fellépők, akkor ez 130.000 forintba kerülne.

28
Tájékoztatta az intézmény vezetőjét, hogy először is a költségvetés elfogadása előtt ilyen
kiadásokról nem lehet dönteni, másodszor pedig nem látja indokát annak, hogy a településen
ilyen méretű rendezvényt szervezzenek a Sallai nap kapcsán. A Sallai napot egyébként is az
iskola szokta megszervezni, illetve nincs olyan kerek évfordulója a Sallai napnak, hogy
indokolt lenne egy ilyen műsor megszervezése.
Természetesen erről, mint polgármester egy személyben nem kívánt dönteni, ezért is
terjesztette mind a bizottságok, mind a Képviselő-testület elé, véleménynyilvánítás céljából.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság is hasonló állásponton van,
mint a Polgármester, nem látja indokoltnak a program megszervezését. Meglátása szerint,
inkább valamelyik nyári rendezvényt, akár a gyermeknapot, vagy az augusztus 20-i falunapot
kellene ilyen programmal színesíteni.
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság is úgy foglalt állást, hogy nem látja szükségét ennek a rendezvénynek a
lebonyolítására.
--------------Kispál István: Ismerteti továbbá a Képviselő-testülettel, hogy a Művelődési házban lévő büfé
helyiség 2016. december 31. napjával bezárásra és megszüntetésre került. Tóth István
vállalkozónak a mai napig bezárólag 250.000 Ft-os hátraléka áll fenn, melyet még tovább
növel a december havi továbbszámlázott közüzemi költség. Így az összes hátraléka 300.000
Ft körül van. Tóth István nyilatkozott arról, hogy a hátralékát rendezni készpénzből nem
tudja, ezért felajánlotta az önkormányzatnak a büfé kialakítása során ott maradt ingóságok
beszámítását a hátralékába. Így például a felszolgáló pultot, és bárszéket, asztalokat
székekkel, italhűtők, mosogató tálcát, fali csempét.
Kéri a testület véleményét, hogy az önkormányzat elfogadja-e az ingóságok elfogadását, vagy
követelje a készpénzt.
Ceglédi Zoltánné dr.: Meglátása szerint, ha a felelősség oldaláról vizsgáljuk a kérdést, akkor
nem a testület feladata lenne ebben dönteni. Az intézmény vezetője ugyanis saját
hatáskörében adhatja bérbe a helyiséget, és köt a bérlővel bérleti szerződést.
Valójában a testület előtt nem is ismeretes az intézményvezető és a bérlő közti bérleti
szerződés tartalma, nincs is tisztában azzal a testület, hogy a bérlő által végzett felújítások
milyen mértékben kerültek beszámításra a bérleti díjba, illetve az letelt-e már, vagy abból is
maradt még fenn.
Kispál István: Elmondja, hogy bérlő szerint két havi lakbér jóváírást nem tudott igénybe
venni, de arra nem is tartana igényt, amennyiben az önkormányzat az ingóságokat
beszámítaná a hátralékába.
Annak érdekében, hogy a tartozás is rendeződhessen, mindenképpen szükséges az egyezség
kialakítása. Az biztos, hogy a helyben maradó felújított büférész az intézmény használatában
marad, az jó célt szolgál a művelődési házban megrendezésre kerülő önkormányzati és civil
szervezeti rendezvényekhez. Javasol egy értékbecslést megrendelni.
Ceglédi Zoltánné dr.: Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a hátralékba beszámítja
az ingóságokat, akkor véleménye szerint a bérlő általi felújítás során még beszámításra nem
kerülő költségeket is figyelembe kell venni.
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Meglátása szerint úgy kell rendezni a helyzetet, hogy az jogilag is megállja a helyét.
Javasolja, hogy az önkormányzat fogadjon meg egy független hivatalos ingó értékbecslőt, aki
elvégzi az ingóságok felbecsülését, és azok figyelembe vételével kerüljenek a költségek
beszámításra.
___________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 20 óra 20 perckor
berekesztette.

Kmf.
Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

