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Kisszállás Község Önkormányzata 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2017. március 30-i nyílt üléséről 

 

 

56/2017.(III.30.) ÖK   Beszámoló az ivóvíz- és szennyvízrendszer 

üzemeltetésének tapasztalatairól 

 

57/2017.(III.30.) ÖK Beszámoló a háziorvosi ellátásról 

 

58/2017.(III.30.) ÖK Beszámoló a fogorvosi ellátásról 

 

59/2017.(III.30.) ÖK Beszámoló a házi gyermekorvosi ellátásról 

 

60/2017.(III.30.) ÖK   Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről  

 

61/2017.(III.30.) ÖK   Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz   közszolgáltatói tevékenységéről 

   

62/2017.(III.30.) ÖK  Kisszállás Önkormányzati Kft. 2017. évi üzleti tervének 

elfogadása 

 

8/2017.(III.30.) ÖK R  Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a tele-

pülési arculati kézikönyvvel és a településképi rende-

lettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól. 

 

9/2017.(III.30.) ÖK R Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-

testületnek 9/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete  

a szociális juttatások rendszeréről szóló 

3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

              

63/2017.(III.30.) ÖK   2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

    

64/2017.(III.30.) ÖK  Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-

lesztések 2017. évi pályázatáról 

 

65/2017.(III.30.) ÖK   Javaslat az EFOP 1.6.2. sz. „Szegregált élethelyzetek 

felszámolása komplex programokkal” című pályázat be-

nyújtásáról 

 

66/2017.(III.30.) ÖK Döntés a „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 
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67/2017.(III.30.) ÖK A „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Ön-

kormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó 

megszüntető megállapodás elfogadása  

 

68/2017.(III.30.) ÖK  Térítésmentes átadás-átvételi megállapodás elfogadá-

sa a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú 

„Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című be-

ruházás keretében létrejött vagyonról 

 

69/2017.(III.30.) ÖK   Módosított Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés 

jóváhagyása  

 

70/2017.(III.30.) ÖK  Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállás, Felszaba-

dulás u. 32. sz. alatti földszint 2. sz szolgálati lakás fel-

újításáról szóló szerződés jóváhagyása 

 

71/2017.(III.30.) ÖK  Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállás, Felszaba-

dulás u. 32. sz. alatti emelet 4.sz szolgálati lakás felújítá-

sáról szóló szerződés jóváhagyása 

 

72/2017.(III.30.) ÖK  Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház in-

tézményének gáz és víz berendezéseire szóló karbantar-

tási és javítási szerződések megkötése 

 

73/2017.(III.30.) ÖK  Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház in-

tézményének villany berendezéseire szóló karbantartási 

és javítási szerződések megkötése 

 

74/2017.(III.30.) ÖK  Kisszállás Község Önkormányzat Napsugár Óvoda in-

tézményének gáz és víz berendezéseire szóló karbantar-

tási és javítási szerződések megkötése 

 

75/2017.(III.30.) ÖK  Kisszállás Község Önkormányzat Napsugár Óvoda in-

tézményének villany berendezéseire szóló karbantartási 

és javítási szerződések megkötése 

 

76/2017.(III.30.) ÖK  Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivata-

lának gáz és víz berendezéseire szóló karbantartási és ja-

vítási szerződések megkötése 

 

77/2017.(III.30.) ÖK Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivata-

lának villany berendezéseire szóló karbantartási és javí-

tási szerződések megkötése 

 

78/2017.(III.30.) ÖK Kisszállás Község Önkormányzat közintézményei részé-

re energiamegtakarítási intézkedési terv készítése 
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79/2017.(III.30.) ÖK  Tájékoztató a belterületi utak állapotának felméréséről, 

helyzetéről. 

 

80/2017.(III.30.) ÖK   A Kölcsey u. 4. sz. (216 hrsz.) alatti lakóingatlan  

szociális segítségnyújtás céljából történő megvásárlására 

 

81/2017.(III.30.) ÖK   A védőnői munkakör betöltéséről 

______________________ 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 30. 

18.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester  

Csíszár Csaba jegyző 

Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr., 

Malustyik László, Dr. Muskó Zsolt, Rozsnyai Attila képviselők 

 

Mátyus Zoltán  Kiskunsági Víziközmű-Szolg. Kft. ügyvezető igazgató 

Dr. Binszki Terézia háziorvos 

Kádárné Nyíri Szilvia védőnő 

 

Barta Attiláné jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatké-

pes, mivel a 7 képviselőből 7 fő jelen van.  

 

Az ülést megnyitja. 

 

Javasolja, hogy a meghívó szerint napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra,  

 

-------- 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellen-

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napiren-

det fogadja el: 

 

 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

1.   

 

1.)          Beszámoló az ivóvíz- és szennyvízrendszer 

 üzemeltetésének tapasztalatairól 
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               Előadó: Mátyus Zoltán Kiskunvíz Kft.  Ügyvezető Igazgató  

        

2.)          Beszámoló a háziorvosi, fogorvosi és a házi gyermekorvosi ellátásról 

              Előadó: háziorvos, fogorvos, gyermekorvos 

 

3.)          Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről 

              Előadó: Kádárné Nyíri Szilvia védőnő 

  

4.)         Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási 

 szennyvíz   közszolgáltatói tevékenységéről 

              Előadó: Viszmeg Zsolt közszolgáltató 

 

5.)          Kisszállás Önkormányzati Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása 

                          Előadó: Kiss Tibor ügyvezető 

 

6.)         Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  

településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati       

kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi  

egyeztetés szabályairól partneri egyeztetés szabályairól szóló 

…/2017.(…) önkormányzati rendeletének megalkotása 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

7.)         Javaslat A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016. (II.16.) 

  önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Csiszár Csaba 

 

8.)         Kisszállás község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 

 elfogadása 

              Előadó: Kispál István polgármester 

 

9.)         Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  

2017. évi pályázatáról  

    Előadó: Kispál István polgármester 

 

10.) Javaslat az EFOP 1.6.2. sz. „Szegregált élethelyzetek 

felszámolása komplex programokkal” című pályázat benyújtására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

11.) Előterjesztés a „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító  

Önkormányzati Társulás megszüntetése - tárgyában 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

12.) A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú 

„Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében 

létrejött vagyon átvétele a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulástól tárgyban 

   Előadó: Kispál István polgármester 

 

13.) Felszabadulás utca 32. sz. alatti lévő önkormányzati lakások felújítási  

 munkáira vonatkozó szerződések elfogadása. 
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Előadó: Kispál István polgármester 

 

14.) Javaslat Kisszállás Község Önkormányzat intézményeinek 

gáz- és villany   berendezéseire szóló karbantartási és javítási szerződé-

sek megkötésére 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

15.) Javaslat energia megtakarítási terv készítésére 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

16.) Előterjesztés a belterületi utak állapotának felméréséről 

   Előadó: Kispál István polgármester 

 

17.) Előterjesztés Kisszállás, Kölcsey u. 4. alatti 

        lakóingatlan megvásárlására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

18.) Előterjesztés a védőnői munkakör betöltéséről 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

19.) Egyebek 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

___________________________________ 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.) Beszámoló az ivóvíz- és szennyvízrendszer üzemeltetésének tapasztalatairól 

  

Előadó: Mátyus Zoltán Kiskunvíz Kft.  Ügyvezető Igazgató 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Köszönti Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató urat és elmondja, hogy a beszámo-

lót az önkormányzat megkapta Kisszállás Község vízellátásáról és szennyvíz elvezetéséről, 

kívánja -e kiegészíteni a beszámolót. 

Mátyus Zoltán: Örömmel tett eleget a meghívásnak, kiegészíteni nem kívánja, de ha kérdés 

van, nagyon szívesen válaszol. 

Malustyik László: Ez egy új beruházás, a meghibásodások kirívóak-e vagy hasonló, arányai-

ban a többi településekhez viszonyítva? 

Mátyus Zoltán: A téli hideg miatt adódtak problémák, a 12 db szivattyúfelvétel és az 5 db 

dugulás nem nevezhető soknak. 

A szennyvíz használati kultúra még nem alakult ki, reméli ezek a közeljövőben kialakulnak. 

Az ilyen jellegű dugulásokat csak kézi erővel lehet takarítani. A hibák átlagosak, a lakosságot 

folyamatosan tájékoztatjuk. 

Urlauberné Horváth Éva: Az szennyvíz bekötéseknél az amortizációs díjat is mi fizetjük. na-

gyon magas a díj.  A magas használati díjból a javításokra jut-e? A szennyvízért mindig töb-

bet fizetünk, mint a vízért, ezenkívül a víznek néha elviselhetetlen szaga van. 

Van-e megoldás? 
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Mátyus Zoltán: Az amortizációs díj nincs a csatornadíjban. Központi díjszabás van. A kör-

nyékben lévő szennyvíz telepeken magasabbak a díjak. Próbáljuk az állam felé jelezni ezek-

nek a díjaknak a rendezését.: vezetékadó, csekk forgalom utáni adó, az energetikai hivatalt 

kell a díjmegállapítás ügyében keresni. 

Az ivóvíz probléma nem a víztisztító berendezések hibája, tiszta víz megy ki. Az elöregedett 

vízhálózat okozza a problémát. Bomlik a vascsövek falára lerakódott szennyeződés, amely 

lassan kimosódik a rendszerből. Ehhez kapcsolódik, hogy felújítás folyik csak lassan tudunk 

előre haladni. 

Dr. Muskó Zsolt: Mennyi a társaság kintlévősége? 

Mátyus Zoltán: A víz lopások egyre kevesebbek, nem ez okozta a különbséget, hanem a sok 

mérés, mostatás, rendszertisztítás. A kintlévőségek az országos adatokhoz viszonyítva nem 

magasak, ez az átlag. 

Ceglédi Zoltánné dr.: Ha egy nagyobb meghibásodás történik akkor miből fedezik a javítást. 

Mi lesz akkor?  Az átadott ivóvíztelep 50 %-os kapacitás-kihasználtsággal működik, felülvan-

e tervezve, vagy kevés a fogyasztás? 

Mátyus Zoltán: A díjmegállapításra nincsen ráhatása a szolgálatónak azt a kormány határozza 

meg. Az árak láttán mindenki vissza vette a fogyasztást. A rákötöttségi arány 80-90%-os, sok 

emelkedés már nem várható. 

Kispál István: A vízdíjak tekintetében nem lehetne egy havi ideiglenes vízdíjat alkalmazni? 

Mátyus Zoltán: Ameddig a Miniszter ki nem hirdeti, addig ideiglenes díjat nem állapíthatunk 

meg.  

Ceglédi Zoltánné dr.:  A tisztított víz hová megy? 

Mátyus Zoltán: A szennyvíz telep melletti csatornába folyik ki, egyenlőre elszikkad, felszívó-

dik. Esetleg ezt, később fel lehet használni. 

Kispál István: Köszöni a beszámolót, tájékoztatást. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

56/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Az ivóvíz- és szennyvízrendszer üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogad-

ja a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. beszámolóját 

az ivóvíz- és szennyvízrendszer üzemeltetéséről. 

 

___________________________ 

 

 

2.)  Beszámoló a háziorvosi, fogorvosi és a házi gyermekorvosi ellátásról 
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Előadó: Dr. Binszki Terézia háziorvos, Dr. Mózes Gyula fogorvos, Dr. Szincsák Eleo-

nóra csecsemő-gyermekgyógyász 

 (Írásos beszámolók a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és  egyhangú-

lag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak szerint mind a 

háziorvosi, fogorvosi, mind a gyermekorvosi szolgálat működéséről szóló beszámolót. 

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a fogorvos rendszeresen látogatja az iskolát és a gyerme-

keknek tart foglakozásokat a helyes fogápolásról, ennek nagyon örülnek az iskolában. Kérik a 

gyermekorvos is tegyen ilyen látogatásokat az iskolában, hasznos lenne. Felvetődött a fogor-

vosi beszámolóval kapcsolatban, hogy korszerűsítésre abban a rendelőjében is szükség lenne. 

Kispál István: Tájékoztatja az orvosokat az orvosi rendelőhöz kapcsolódó hazai pályázat be-

nyújtásáról, mely az előző évekhez hasonlóan április hónapban lesz benyújtva, közel 30 millió 

forint értékben.  A pályázathoz terveket nem kell előre elkészíteni csak egy tervezői költség-

vetést, kell csatolni. 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

57/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Háziorvosi beszámoló elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogad-

ja Dr. Binszki Terézia háziorvos háziorvosi szolgálat 

működéséről szóló beszámolóját. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

58/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Fogorvosi beszámoló elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogad-

ja Dr. Mózes Gyula fogorvosi szolgálat működéséről 

szóló beszámolóját. 
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  ----------------- 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

59/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Házi gyermekorvosi beszámoló elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogad-

ja Dr. Szincsák Eleonóra csecsemő- gyermekgyógyász 

házi gyermekorvosi szolgálat működéséről szóló beszá-

molóját. 

 

 

 

3.) Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről 

 

Előadó: Kádárné Nyíri Szilvia védőnő 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és  egyhangú-

lag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak szerint a védő-

női szolgálat munkájáról szóló beszámolót.  

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

60/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Védőnői beszámoló elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogad-

ja a védőnői szolgálat beszámolóját. 

 

4.) Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevé-

kenységéről 

 

 Előadó: Viszmeg Zsolt közszolgáltató 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 



9 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el. 

 

 

Kispál István: A beszámolót kiegészíteni nem kívánja, a beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

61/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről 

szóló beszámolóját. 

 

___________________________ 

 

 

6.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása 

 

Előadó: Kiss Tibor ügyvezető 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s:  

 

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, a Kisszállás Önkormányzati Kft. 

2017. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztésben foglaltak alapján.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

Kispál István: A beszámolót kiegészíteni nem kívánja, a beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

62/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  
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Kisszállás Önkormányzati Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a Kisszállás Önkormányzati 

Kft. 2017. évi üzleti tervét. 

 

__________________________ 

 

6.) A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet 

alkotása 

 

 Előadó: Csiszár Csaba jegyző 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Csiszár Csaba: Elmondja, hogy A településkép védelméről szóló törvény (2016. évi LXXIV. 

tv., a továbbiakban: településképi törvény) hatályba lépését követően az önkormányzatoknak 

legkésőbb 2017. október 1-ig ún. településképi rendeletet kell alkotni. 
 

A településképi rendelet megalkotásának előfeltételei: 

1. a partnerségi szabályzat rendelet formában történő megalkotása (mellyel egyidőben a je-

lenlegi szabályzatot hatályon kívül kell helyezni), továbbá 

2. ún. Arculati Kézikönyv megalkotása. 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-

rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 28-29. §-ai előírják, hogy az ön-

kormányzatnak véleményeztetést megelőzően döntenie kell rendeletben a partnerségi egyezte-

tés szabályairól. 
 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési 

koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint 

településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása során biztosított le-

gyen a partnerek tájékoztatása. Ennek során az önkormányzatnak döntenie kell: 

a) a partnerek tájékoztatásának módjáról és eszközeiről, 

b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módjáról és határidejéről, to-

vábbá nyilvántartásának módjáról, 

c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módjáról, a doku-

mentálásuk, nyilvántartásuk rendjéről, 

d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi 
rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedésekről. 
 

A mellékelt rendelet-tervezet fenti tartalmi követelményeknek megfelelően az önkormányzat 

helyi adottságainak (tájékoztatási eszközeinek és az adminisztrációs lehetőségeinek) figye-

lembevételével készült. 
 

A partnerségi egyeztetés szabályait a tartalmazó rendelet-tervezetet az előterjesztés mellékle-

tét képezi. 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a partnerségi 

egyeztetés szabályait tartalmazó rendeletet. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy az alábbi módosításokkal alkossa meg az önkormányzat telepü-

lésfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi 

rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletét. 

 

-  a rendelet tervezet bevezető részében szereplő törvényi hivatkozások kiegészítésével: 

„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján.” 

- a rendelet tervezet 6.§ (2) bekezdés törlésével 

 

Kispál István: Támogatja a Bizottsági Elnök javaslatát. Javasolja, hogy a testület a település-

fejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi ren-

delettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet a módosítások figye-

lembevételével fogadja el. 

 

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül megal-

kotta a 

 

8/2017.(IV. 3.)  

önkormányzati rendeletét  

 

A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól   

mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

___________________________ 

 

 

7.) Előterjesztés a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról   

 

 Előadó: Csiszár Csaba jegyző 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Csiszár Csaba: Elmondja, hogy a képviselő-testület előtt ismert, hogy a település az előző 

évhez képest (23.594.048-20.729.000) 2.865 e ft-tal szűkebb szociális keretből kell, hogy 

gazdálkodjon. A szűkebb keretből ezen felül 5.882.000 forint normatívát kell átcsoportosítani 

a tanyagondnoki szolgálat, és a szociális étkeztetés működtetéséhez. 

A települési támogatások különböző jogcímein 2016. évben 18.438.000 ft-ot folyósított az 

önkormányzat a rászorulóknak. Ebben az évben előirányzatként az ellátottak pénzbeli juttatá-
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saira 14.847.000 ft keretet fogadott el a Képviselő-testület, amely összeg 3.591.000 forint 

csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. 

Ha nem csökkent volna az önkormányzat 2017. évi szociális kerete, akkor is jelentős saját 

forrást hozzá kellene rendelni a pénzbeli ellátások folyósításának szinten tartásához. 

2016. évben 1.863.000.- ft támogatást folyósított az önkormányzat, beiskolázási támogatás 

jogcímen. A nem rendszeres támogatások eseti döntések alapján kerülnek megállapításra és 

kiugró eltérés nem várható az év során. A rendszeres juttatásoknak vagy a feltételein kell mó-

dosítani vagy pedig az adható támogatás összegét kell csökkenteni ahhoz, hogy a szociális 

ellátások bevételi és kiadásai egyensúlyba kerüljenek. 

A jelenleg hatályos rendelet szerint rendszeresen folyósítható települési támogatások összegé-

ről, (lakhatási támogatás egységesen: 4.500.- ft, gyógyszertámogatás max.: 6.000.- ft) vala-

mint a 6 hónap helyett 12 hónapra való megállapítás módjáról, 2016. februárban döntött a 

Képviselő-testület.  

A 2015. év őszén kezdődő fűtési szezon kezdetén (október 15.) megállapított támogatások 

2016. április 15-én jártak le. Az igényeket ezt követően nyújtották be tömegesen a kérelmezők 

április-május hónapban, ahol már 12 hónapra lehetett megállapítani a támogatásokat. 2017. 

áprilisában várható ismételten a lejáró támogatások megújítása.  

 

Fentiek miatt javaslom, hogy az Képviselő-testület módosítsa a szociális ellátásokról szóló 

rendeletét aszerint, hogy ismét csak fűtési szezon idejére lehessen lakástámogatási ellátást 

megállapítani, továbbá a gyógyszertámogatás megállapítható legmagasabb összegét 3.000 

forintra csökkentse. 

 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot írt ki a települési önkormányza-

tok rendkívüli önkormányzati támogatására, ennek keretében a rendkívüli szociális támoga-

tásra is.  

A pályázati kiírás szerint nem változtak az igénylés feltételei az előző évekhez képest, mely 

szerint: 

- azok a települési önkormányzatok nyújthatják be, amelyek egy lakosra jutó 

adóerő-képessége nem haladja meg a 32.000 Ft-ot, Önkormányzatunk ide tartozik 

- a támogatás vissza nem térítendő támogatás és kizárólag a települési támogatások 

kifizetésére fordítható 

- a benyújtás határideje július 15, egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be 

pályázatot 

- döntés 2017. augusztus 30-ig 

- a döntést megalapozó értékelési szempont, hogy az önkormányzat rendeletében 

megállapított feltételek mennyiben tekinthetők méltányolhatónak és az elismert 

segélyezési feladatokhoz a központi és saját források elégséges fedezetet 

nyújtanak-e 

- a támogatás 2017. december 31-éig használható fel. 

A támogatás igénylése a Kincstár által fenntartott ebr42 rendszerben történik, azonban az 

adatlap még nem érhető el.  

A Kincstár telefonon történő tájékoztatása a következő: 

- az igénylés 2016. évi tényadatai központilag kerülnek áttöltésre a rendszerbe a 

2016. évi beszámolók országos jóváhagyását követően 

- jelenleg 1 hónapos csúszás van a beszámoló leadásának határidejére vonatkozóan 

(eredeti határidő 2017. március 20, módosított határidő 2017. április 20. a program 

karbantartása miatt) 
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- fentiek miatt a beszámoló adatainak áttöltése leghamarabb májusban történik meg 

és azt követően lesz elérhető a pályázati adatlap. 

A fentiek ismeretében a Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy kíván-e pályázatot 

benyújtani július 15-ig.  

A pályázat benyújtásakor a hatályos rendeletet vizsgálni fogja az elbíráló. Amennyiben pá-

lyázni szeretne az önkormányzat, akkor nem javasolt az, hogy a rendeletet a pályázat benyúj-

tása előtt módosítsa a Képviselő-testület. 

Ha viszont nem módosítja a testület a rendeletet, akkor a fent kimutatott fedezet nélküli támo-

gatás összegét saját forrásból kell finanszíroznia az önkormányzatnak.  

Nagy kockázatot vállalna az önkormányzat akkor, ha nem módosítana rendeletet és a benyúj-

tott pályázaton sem nyerne támogatást.   
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendelet mó-

dosítást. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy az alábbi kiegészítéssel a szociális juttatások rendszeréről szóló 

3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja. 

 

-  a rendelet tervezet   1.§ helyébe: 

 

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továb-

biakban: Rendelet) 10. § (4) bekezdése b) pont helyébe a következő rendelkezés lép; 

 

„b) a támogatás a fűtési szezon idejére állapítható meg, mely október 15. naptól következő 

év április 15. napjáig tart. A jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, 

október hónapban 15. napjától állapítható meg.” 

 

kerüljön. 

 

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fenti kiegészítéssel a szo-

ciális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítását elfo-

gadásra javasolja. 

 

Kispál István: Támogatja a Bizottsági Elnökök javaslatát. Javasolja, hogy a Képviselő-

testületnek, hogy a fenti kiegészítéssel a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.) 

önkormányzati rendelet módosítását fogadja el. 

 

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül megal-

kotta a 

 

9/2017.(III.31.)  
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önkormányzati rendeletét  

 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról  

mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

         _____________________________ 

 

8.) Előterjesztés a Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervére 

  

 Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a településen létrejövő beruházásokhoz kap-

csolódóan előreláthatóan közbeszerzésre nem lesz szükség, ezért nullás a 2017. évi közbe-

szerzési terv. A 2017. évi közbeszerzési tervet elfogadásra javasolja. 

 

  

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

63/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása  

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóvá-

hagyja a Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési tervét. 

 

___________________________ 

 

 

 

9.) Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázatá-

ról  

  

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan 2017. évben is lehetőség nyílik 

támogatási kérelmet benyújtani - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-

tására. Egy önkormányzat az előterjesztésben szereplő célok közül csak egyikre nyújthat be 

pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intéz-
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mény fejlesztése támogatható. Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén egy egészség-

ügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) 

infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás. A pályázati kiírás feltételeire hivatkozva 

javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések pályázaton az 1. a) intézményfejlesztés alcél keretében, a Petőfi utca 22. 

szám alatti orvosi rendelő felújítására nyújtson be az önkormányzat támogatási kérelmet.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

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

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a pályázat újbóli benyújtását 2017. évben is.  

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

64/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázat” 

 megvalósítására pályázat benyújtása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és támogatja az „Önkormányzati feladatellá-

tást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázat” benyújtását, 

mely szerint az 1.a) pont intézményfejlesztés célterület ke-

retében, a Petőfi utca 22. szám alatti orvosi rendelő fel-

újítására kerül sor. 

  

Az Önkormányzat az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázat” megvalósításához 

1.475.952,- Ft önrészt biztosít a 2016. évi pénzmaradvány 

terhére. 

 

 

__________________________ 

 

 

10.) Javaslat az EFOP 1.6.2. sz. „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex   

programokkal” című pályázat benyújtására 

Előadó: Kispál István polgármester  

   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy Az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált élethelyzetek felszámolása 

komplex programokkal” című pályázat keretében 45-200 millió forint vissza nem térítendő 
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támogatás igénylésének feltételeit megvizsgáltuk és az előterjesztésben részletes megállapítá-

sokat tettünk. Összességében talán látható, hogy ez egy nagyon komplex beavatkozást jelent a 

település és a szegregátumban élők mindennapjaiba. Ezt nem lehet megtervezni a résztvevők 

aktív együttműködése nélkül.  

Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és egyetért a 

polgármester észrevételeivel, a felmerülő problémák mérlegelése mellett nem javasolja a pá-

lyázat benyújtását.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

65/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

  

EFOP 1.6.2. sz. „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex   programokkal” című 

pályázat benyújtásáról  

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és nem támogatja az EFOP 1.6.2. „Szegre-

gált élethelyzetek felszámolása komplex   programok-

kal” című pályázat benyújtását.  

 

  _____________________ 

 

 

11.) Előterjesztés a „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Tár-

sulás megszüntetése - tárgyában 

Előadó: Kispál István polgármester 

    (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt keretében a tagtele-

püléseken a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása megtörtént. A projekt sikeresen befeje-

ződött és a Támogató (az Európai Unió és Magyarország Kormánya) tájékoztatása alapján 

2016. május 10-én lezártnak nyilvánította. A létrejött vagyon szétosztásra került a tagok 

között, a beruházás üzemszerű működéséhez szükséges dokumentumok, előkészületei meg-

történtek. 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2/2017.(III. 21.) MV. TT. számú határozatában 

úgy döntött, hogy a tagönkormányzatoknál kezdeményezi a társulás 2017. szeptember 30. 

napjával történő jogutód nélküli megszüntetését, s a tagönkormányzatoknak elfogadásra 

javasolta a társulási megállapodás felmondásáról szóló Megállapodást.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szí-

veskedjen! 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 
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H o z z á s z ó l á s :  

 

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az társulási megállapodás fel-

mondásáról szóló Megállapodás elfogadását.  

  

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül megal-

kotta a 

 

66/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

  

Döntés a „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás megszüntetéséről 

 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért a „MINENNAPI VIZÜNK" Ivóvízmi-

nőség-javító Önkormányzati Társulás” a Társulási Meg-

állapodás XI.4. és XI.5. pontja - Társulási Megállapodás 

cél szerinti feladatainak teljesítése indokával - szerinti 

2017. szeptember 30. napjával történő megszüntetésével.  

 

 

 

67/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

  

A „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás elfogadása  

 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. mellékletében sze-

replő „MINENNAPI VIZÜNK" Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás” megszüntető megállapodást. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, 

a megszüntetéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, 

dokumentumok aláírására. 

 

 

 ___________________________ 

 

 

12.)      A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-

javító Projekt” című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a „Mindennapi vi-

zünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól 

Előadó: Kispál István polgármester 

   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Társulási Tanács az üzemszerű használat 

érdekében a 2017. március 21-i ülésén arról döntött, hogy minden tagtelepülésnek 

2017.03.31-én átadja a vagyont a tagönkormányzatoknak az őket megillető részekben, könyv-

viteli szempontból befejezetlen beruházásként, melyet a tagok bevezetnek könyveikbe, üzem-

be helyeznek az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő bontás szerint. A létrejött va-

gyonból Kisszállás Község Önkormányzatát megillető rész: 226.258.854,- Ft, az egyes va-

gyonelemeket a mellékelt táblázat tartalmazza. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglal-

tak szerint fogadja el a határozati javaslatokat a vagyonátadással kapcsolatosan. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

68/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

  

Térítésmentes átadás-átvételi megállapodás elfogadása a KEOP-1.3.0/09-11-2011-

0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruhá-

zás keretében létrejött vagyonról 

 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2017. március 31-i átvételi nappal átveszi a 

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormány-

zati Társulás által átadott, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-

0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-

javító Projekt” című beruházás keretében létrejött va-

gyont 226.258.854,-Ft értékkel. A Képviselő-testület fel-

hatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mel-

lékletében szereplő „Térítésmentes átadás-átvételi meg-

állapodás”-t aláírja. 

 

69/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

  

Módosított Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása  

 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás által átadott, a KEOP-1.3.0/09-

11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízmi-

nőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött, 

226.258.854,-Ft értékű befejezetlen beruházást 2017. áp-

rilis 01. napjával aktiválja, üzembe helyezi. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az új va-

gyonelemekre is kiterjedő, a Kiskunsági Víziközmű-
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Szolgáltató Kft.-vel fennálló „Viziközmű bérleti-

üzemeltetési szerződés módosítás”-át 2017. április 01-i 

hatállyal aláírja. 

  

___________________________ 

13.) Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállás, Felszabadulás u. 32. sz. alatti földszint 

2. és az emelet 4.sz szolgálati lakások felújításáról szóló szerződések jóváhagyása  

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat Kisszállás, Felszabadulás 32. szám alatt lévő 

kettő szolgálati lakás felújítása vált aktuálissá.  

A szolgálati lakások vizesblokk és konyha felújítási munkáira a mellékletben szereplő áraján-

latok alapján a GAS-Star Bt.-vel kötendő szerződés elő van készítve, mely tartalmazza a 

munkadíjat és az összes anyag költséget is. 

Felszabadulás 32. földszint 2. számú lakás esetében    561.500,- Ft  + Áfa  

Felszabadulás 32. emelt 4. számú lakás esetében     466.500,- Ft  + Áfa 

 

A felújítási munka teljes befejezését 2017. április 30. napig vállalja a kivitelező.    

 

 

H o z z á s z ó l á s:  

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az árajánlat elfogadását és a szer-

ződések megkötését a vállalkozóval. 

 

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

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

70/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállás, 

Felszabadulás u. 32. sz. alatti földszint 2. sz.  

szolgálati lakás felújításáról szóló szerződés elfogadása. 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogad-

ja a Felszabadulás u. 32. sz. alatti földszint 2. sz. alatti 

szolgálati lakás felújítására szóló árajánlatot, 561.500,- 

Ft + Áfa összeggel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére. 
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71/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállás, 

 Felszabadulás u. 32. sz. alatti emelet 4. sz.  

szolgálati lakás felújításáról szóló szerződés 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogad-

ja a Felszabadulás u. 32. sz. alatti emelet 4. sz.  alatti 

szolgálati lakás felújítására szóló árajánlatot, 466.500,- 

Ft + Áfa összeggel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére 

 

 

___________________________ 

 

 

 

14.) Javaslat Kisszállás Község Önkormányzat intézményeinek gáz- és villany beren-

dezéseire szóló karbantartási és javítási szerződések megkötésére 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az Önkormányzat intézményeinél a gáz -és villany berendezé-

sek javítását és karbantartását a GAS-Star Bt. végezte.  

2017. január 1. napjától a Kisszállás Község Önkormányzat és a GAS-Star Bt között fennálló 

vállalkozói szerződésben fennálló jogokat és kötelezettségeket átszerződéses jogviszony kere-

tin belül átadta az LV HEATING Kft. (6421 Kisszállás, Árpád u. 47/A. ügyvezető: Lengyel 

Tibor) részére. GAS-Star Bt. által -  az eddig Lengyel Tibor, mint alkalmazott -  folytatott 

tevékenységet és az ebből eredő jogokat és kötelezettségek szakmai felügyeletét változatlanul 

Lengyel Tibor az LV HEATING Kft.-n keresztül gyakorolja, változatlan díjazás mellett.   

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

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

Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a szerződések megkötését. 

 

 

 

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 
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72/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház és Könyvtár 

intézményének gáz és víz berendezéseire szóló 

karbantartási és javítási szerződések megkötése 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő az LV HE-

ITING Kft.- vel átszerződéses jogviszony alapján 2017. 

január 01. napjától határozatlan időtartamra – jogok, köte-

lezettségek, a szakmai felügyelet, valamint a díjazás meg-

tartása mellett -  Kisszállás Község Önkormányzat Műve-

lődési Ház és Könyvtár intézmény gáz és víz berendezése-

inek karbantartására vonatkozóan, szerződést köt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szer-

ződés megkötésére. 

 

____________________________ 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

73/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményének villany berendezéseire szóló karbantartási 

és javítási szerződések megkötése 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő az LV HE-

ITING Kft.- vel átszerződéses jogviszony alapján 2017. 

január 01. napjától határozatlan időtartamra – jogok, köte-

lezettségek, a szakmai felügyelet, valamint a díjazás meg-

tartása mellett -  Kisszállás Község Önkormányzat Műve-

lődési Ház és Könyvtár intézmény villany berendezései-

nek karbantartási és javítási munkái elvégzésére szerző-

dést köt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szer-

ződés megkötésére. 

 

 

_____________________ 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

74/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 

intézményének gáz és víz berendezéseire szóló 

karbantartási és javítási szerződések megkötése 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő az LV HE-

ITING Kft.- vel átszerződéses jogviszony alapján 2017. 

január 01. napjától határozatlan időtartamra – jogok, köte-

lezettségek, a szakmai felügyelet, valamint a díjazás meg-

tartása mellett -  Kisszállás Község Önkormányzat Napra-

forgó Óvoda intézményének gáz és víz berendezéseinek 

karbantartására és javítási munkáinak elvégzésére szerző-

dést köt.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a   

szerződés megkötésére. 

 

_____________________ 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

75/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 

 intézményének villany berendezéseire szóló karbantartási 

 és javítási szerződések megkötése 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő az LV HE-

ITING Kft.- vel átszerződéses jogviszony alapján 2017. 

január 01. napjától határozatlan időtartamra – jogok, köte-

lezettségek, a szakmai feleügyelt, valamint a díjazás meg-

tartása mellett -  Kisszállás Község Önkormányzat Napra-

forgó Óvoda Intézményének villany berendezéseinek kar-

bantartási feladatainak elvégzésére szerződést köt.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a   

szerződés megkötésére. 
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_______________________ 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

76/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri  

Hivatalának gáz és víz berendezéseire szóló  

karbantartási és javítási szerződések megkötése 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő az LV HE-

ITING Kft.- vel átszerződéses jogviszony alapján 2017. 

január 01. napjától határozatlan időtartamra – jogok, köte-

lezettségek, a szakmai felügyelet, valamint a díjazás meg-

tartása mellett -  Kisszállási Polgármesteri Hivatal gáz és 

víz berendezéseinek karbantartási és javítási munkái el-

végzésére szerződést köt.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a   

szerződés megkötésére. 

 

______________________ 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

77/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának villany berendezéseire szóló karbantartási 

és javítási szerződések megkötése 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő az LV HE-

ITING Kft.- vel átszerződéses jogviszony alapján 2017. 

január 01. napjától határozatlan időtartamra – jogok, köte-

lezettségek, a szakmai feleügyelt, valamint a díjazás meg-

tartása mellett -  Kisszállási Polgármesteri Hivatal villany 

berendezéseinek karbantartási munkáinak elvégzésére 

szerződést köt.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a   

szerződés megkötésére. 
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___________________________ 

 

 

 

15.) Javaslat energia megtakarítási terv készítésére 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Eng. 

tv.)  11/A.  §-a 2017. január 1. napjától a közintézmények tulajdonában és használatában álló 

közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet számára 

több új energetikahatékonysági kötelezettséget ír elő. 

A települési önkormányzat közintézményeinél 2017. március 31-ig energia megtakarítási in-

tézkedési tervet, majd annak teljesüléséről jelentést köteles készíteni és megküldeni a Hálózat 

területileg illetékes irodájához. Az üzemeltetőnek egyebekben gondoskodni kell az épületek 

használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról. 

A határidő rövidsége miatt önkormányzatunk megkereste Molnárné Faddi Rita üzemmérnök 

és okleveles építőmérnök vállalkozót, hogy az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíté-

sére tegyen ajánlatot. 

Tájékoztatójában elmondta, hogy minden épülethez energetikai tanúsítvány készítése is szük-

sége, ezért a tanúsítvány és az intézkedési terv elkészítése épületenként 25.000,- Ft. 

Mivel nagyobb – és kisebb épületek is részei a tervnek ezért egy átlagos díjat javasolt az aján-

latában. Az önkormányzatnak az egészségügyi intézmények tekintetében kell tervet készíttet-

nie, a Művelődési Ház és Könyvtár, az Óvoda illetve a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 

az intézményvezetők feladata a szerződés kötés. A Gondozási központot az SzSzK üzemelteti, 

az iskolát a KLIK. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

78/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállás Község Önkormányzat közintézményeinek 

energiamegtakarítási intézkedési terv készítése 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő Molnárné 

Faddi Rita üzemmérnök és okleveles építőmérnök vállal-

kozót megbízza és szerződést köt az orvosi rendelők vo-

natkozásában (Marx u. 9. szám alatti rendelő, és védőnői 

szolgálat, valamint a Petőfi u. 22. szám alatti háziorvosi és 
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fogászati rendelő) energiamegtakarítási intézkedési tervek 

és az energetikai tanúsítványok elkészítésével, épületen-

ként 25.000,- Ft egységáron, 2017. március 31. napjával.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szer-

ződés megkötésére. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

16.) Előterjesztés a belterületi utak állapotának felméréséről 

  Előadó: Kispál István polgármester  

                   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a szilárd burkolattal ellátott belterületi utakat tételesen felmérte 

és az előterjesztésben részletesen leírta úthibákat. 

Javasolja, hogy különálló árajánlatban a Park utca sérült szakaszának javítására is kérjen az 

Önkormányzat ajánlatot, illetve Felszabadulás utca, Baba utca találkozásánál tapasztalható 

mélyebb útburkolati szakasz kerüljön kiemelésre.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

79/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

A belterületi utak állapotának felméréséről, helyzetéről. 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és az előterjesztésben fog-

laltak szerint árajánlatot kér a Park utca sérült 

szakaszának javítására, a Felszabadulás utca, Ba-

ba utca találkozásánál tapasztalható mélyebb út-

burkolati szakasz kiemelésére. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

az árajánlatokat kérje meg.  

 

     _______________________ 
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17.)   Előterjesztés Kisszállás, Kölcsey u. 4. alatti lakóingatlan megvásárlására 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a január 31-i ülésen már tárgyalt arról az el-

képzelésről, mely szerint az önkormányzatunknak érdemes lenne a településen üresen álló 

olcsó lakóházat megvásárolni, majd erre a célra a költségvetésében elkülönített 700 ezer forin-

tot. A Kölcsey u. 4. szám alatti ingatlan örököseivel történt egyeztetés alapján 700 ezer forin-

tos áron az ingatlan megvásárolható, javaslom, hogy önkormányzatunk ezen az áron vásárolja 

meg a Kölcsey u. 4. sz. (216 hrsz.) alatti lakóingatlant. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

80/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

A Kölcsey u. 4. sz. (216 hrsz.) alatti lakóingatlan  

szociális célra történő megvásárlásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kölcsey u. 4. szám alatti lakóingatlan 

megvásárlásának lehetőségét, és döntött az ingatlan 

700.000,- Ft értéken, szociális célra történő megvásárlá-

sáról, melynek pénzügyi fedezete az önkormányzat 2017. 

évi költségvetési rendeletében rendelkezésre áll. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésére. 

__________________________ 

 

18.)  Előterjesztés a védőnői munkakör betöltéséről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a védőnő 2017. január 26. napjától kezdődő folyamatos kere-

sőképtelensége miatt jelenleg heti kettő napos helyettesítéssel megoldott a védőnői szolgálat 

ellátása, de mivel gyermeket vár a védőnő, ezért a távolléte idejére (2020. szeptember 30.) 

tartós helyettesítésre van szükség. 

A munkakör betöltése céljából meghirdetett pályázatra kettő jelentkező nyújtott be önéletraj-

zot. 

1. Nagy Anita, Balotaszállás, II. körzet 19.,   

2. Deák Sarolta, Szeged, Bécsi krt. 8-16. szám alatti lakos. 

A pályázati kiírás feltételeinek mindkét pályázó megfelelt, rendelkeznek a munkakör betölté-

séhez szükséges végzettséggel, szakképesítéssel. 
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Deák Sarolta a személyes beszélgetés során jelezte, hogy saját gépjárművével tudná a 

munkába járást megoldani, illetve szükség szerint a buszközlekedést is igénybe venné. Ta-

pasztalattal még nem rendelkezik, 2017. január 24-dikén szerezte meg a védőnői szakképzett-

ségről szóló oklevelét. További képesítéssel is rendelkezik, így gyógymasszőr illetve csecse-

mőmasszázs továbbképzésen is részt vett. 

Nagy Anita 2016. január 01. napjától védőnőként dolgozik Besnyő községben és elő-

reláthatólag 2017. április 18. napjától tudna a településen teljes munkaidőben közalkalmazotti 

jogviszonyt létesíteni. Az egyeztetések során jelezte, hogy bár balotaszállási lakhellyel ren-

delkezik, mégis igényt tartana önkormányzati tulajdonú bérlakásra.  

 

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a jelentkezők közül Nagy Anitát nevezzük ki a védőnői 

feladatok ellátására. A kinevezése határozott időre, előreláthatólag 2020. szeptember 30. nap-

jáig szóljon. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

81/2017.(III.30.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Védőnői munkakör betöltéséről 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény 

(Kjt.) 83/A. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország he-

lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

42. § 2. pontja alapján 

Kisszállás község védőnői körzetébe Nagy Anita Balota-

szállás, II. körzet 19. szám alatti lakost nevezi ki a védőnői 

feladatok ellátására. 

Kinevezése   határozott ideig 2020. szeptember 30. napjáig 

szól. 

Illetményét és juttatásait a Kjt., illetve annak az egészség-

ügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint állapítja meg, 

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármes-

tert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

------------- 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

___________________________ 

 

 

20.) Egyebek 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a temetőben az új harangláb elkészült, vállalkozói támogatás-

sal. A temető dísze lett. A harangláb és a kereszt felszentelésre került.  

 

___________________________ 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 21 óra 00 perckor bere-

kesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

Kispál István               Csíszár Csaba 

   polgármester        jegyző 


