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JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 12-i nyílt rendkívüli üléséről
82/2017.(IV.12.) ÖK

Az önkormányzati bázisú ipari inkubációs tevékenységek
támogatására TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése
pályázati lehetőséggel kapcsolatos állásfoglalás

83/2017.(IV.12.) ÖK

Szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása

84/2017.(IV.12) ÖK

Helpynet Kft. (Tiszaújváros, Rózsa u. 24. 4/2.) kötendő
szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

85/2017.(IV.12.) ÖK

Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület Délalföldi Autó- és Motorsport Szakosztályának támogatása

86/2017.(IV.12.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és
Könyvtár stratégiai terve 2016-2020

87/2017.(IV.12.) ÖK

A polgármesteri hivatal törzskönyvi nyilvántartásának
módosítása

88/2017.(IV.12.) ÖK

A 2016. évi érdekeltségialap Művelődési Ház és Könyvtár pályázatához kapcsolódó önerő kiegészítéstárgyában

89/2017.( IV.12.) ÖK

A Művelődési Ház és Könyvtár EFOP 4.1.8/16 pályázat
előkészítésére építész és rehabilitációs mérnöki munkákra árajánlatok
______________________
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 12.
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 Rozsnyai Attila,dr. Muskó Zsolt képviselők
Barta Attiláné jegyzőkönyvvezető.
MEGHÍVOTTAK :
Bundula Melinda Művelődési Ház intézményvezető
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Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 7 képviselőből 7 fő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirend kerüljön megtárgyalásra
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Az önkormányzati bázisú ipari inkubációs tevékenységek támogatására TOP-1.1.2-16
Inkubátorházak fejlesztése pályázati lehetőséggel kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Helpynet Kft. (Tiszaújváros, Rózsa u. 24. 4/2.) kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár stratégiai terve 20162020
Előadó: Kispál István polgármester
6.) A polgármesteri hivatal törzskönyvi nyilvántartásának módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
7.) A 2016. évi érdekeltségialap Művelődési Ház és Könyvtár pályázatához kapcsolódó önerő kiegészítéstárgyában
Előadó: Kispál István polgármester
8.) A Művelődési Ház és Könyvtár EFOP 4.1.8/16 pályázat előkészítésére építész és rehabilitációs mérnöki munkákra árajánlatok.
Előadó: Kispál István polgármester
ZÁRT ÜLÉS
9.) A Védőnő szolgálatilakás kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
___________________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Az önkormányzati bázisú ipari inkubációs tevékenységek támogatására TOP-1.1.216 Inkubátorházak fejlesztése pályázati lehetőséggel kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Horváth Gyula: az önkormányzati bázisú ipari inkubációs tevékenységek támogatására Magyarország Kormánya az önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek, illetve önkormányzati társulások számára inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése a gazdaság és a foglalkoztatás növelése érdekében pályázatot hírdetett a TOP-1.1.2-16 kódszámú támogatási felhívásában.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének javítását, ezen belül is az inkubátorházak
fejlesztésén keresztül a vállalkozói hajlandóság növelését, az önfoglalkozatás és az innovatív
vállalkozói szemléletmód terjesztését. A cél elérését a Kormány az önkormányzatokkal, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen
Felhívásban foglalt feltételek mentén. A Felhívás magas színvonalú üzleti kiszolgáló létesítmények létrejöttét, valamint a termelő szektorokban tevékenykedő induló vállalkozások kiszolgálását támogatja. Mindezeken keresztül a Felhívás az inkubátorházak kihasználtságának
és eredményességének érdemi javulását kívánja elősegíteni.
Az inkubációs szolgáltatások fejlesztése nagyban hozzájárulhat az induló profitorientált vállalkozásokat erősítő innovatív üzleti környezet megteremtéséhez.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- a helyi vállalkozási kapacitások kiszolgálását támogató inkubációs infrastruktúra kialakítását, illetve továbbfejlesztését célzó beavatkozások megvalósításával hozzájárulnak a piacképes vállalkozások számának bővüléséhez, egy stabil, növekedésre képes helyi kis- és középvállalkozói réteg megteremtéséhez a gazdaságban,
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását.
Kispál István: Elmondja, hogy TOP-1.1.2-16 kódszámú támogatási felhívásában szereplő
felhívásra állásfoglalást kell, hogy tegyünk. A Bács-Kiskun Megyei közgyűlés döntése alapján kerülhet Kisszállás be ebbe a pályázatba 40 millió forinttal, a 8 település közé. Elképzeléseink között sertés vágóhíd, zöldség-gyümölcs csomagolás, brikettáló üzem szerepel, melyhez
a Kft. bevonására is gondoltuk. A brikettáló üzem lenne az elsődleges elképzelés, ebben látunk lehetőségeket. Április 30-ig kell benyújtani a pályázatot.
Dr. Muskó Zsolt: Ehhez sok alapanyag kell, van – e erre kapacitás itt a környéken, illetve nekünk, tudjuk-e a folytonosságot biztosítani hozzá?
Kispál István: 270 hektár faanyag, amely csak susnyós, ami erre a célra a legalkalmasabb van
ígérvényünk a környékről erdészettől, vállalkozóktól.
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Ceglédi Zoltánné dr.: Végig olvastam ezt a pályázatot, több féle kritériumnak kell meg felelni,
nem ütközik e két pályázat, nincs még eredmény, ha jól tudom akkor 2020-ig kell megvalósítani. Beépíthető-e, illetve, ráépíthető-e egymásra. Összehozhatók-e?
Horváth Gyula: Összehozhatók, területfejlesztési operatív program része, a barnamezős beruházásban az infrastruktúrát megtudjuk építeni, így már raktározásra kiadhatók lesznek az épületek, Itt megállna az egyik projekt. Sokat beszélgettünk a polgármester úrral, hogy itt a
feldolgozó és élelmiszeripari fejlesztések szemszögéből kell vizsgálnunk a továbbiakat. A
sertés feldolgozás és a zöldség feldolgozás, illetve csomagolás kerülhet előtérbe, az önkormányzat ne várja azt, hogy valaki jelentkezik, inkább az inkubátorházas pályázatok keretében
az vásárolja meg a technológiát és így kiadhatja bérbe a gépeket az épületeket. A vállalkozók
is könnyebben telepednének meg, ha csak bérlésről és nem beruházásról szólna az indulás. A
két pályázat egy területre vonatkozik viszont két különböző célt tartalmaznak, ezért nagyon
fontos, hogy legyen leporolható kész pályázat. Nincs kereszt finanszírozás.
Ceglédi Zoltánné dr. A 40 millióba mi fér bele?
Kispál István: Inkubációs tevékenységekhez kacsolódó berendezések megvásárlása. 36 millió
forint a gépek berendezésekre, 4 millió forint pedig az előkészítésre használható fel. A felújított épületekbe a meglévő árajánlatok szerint a különböző tevékenyégek gépsorai mind beleférnének, gallybálázóval, egy aprítóval, a brikettálló géppel, valamint ebbe a keretösszegbe
egy csomagoló géppel is belefér. Ezért nagyon kedvező ez a lehetőség.
Malustyik László: Nagyon támogathatónak látom ezt a projektet is, de kérdezném, hogy milyen szintű szakmai tudás kell ezekhez a gépek kezeléséhez?
Horváth Gyula: Sajnos a humánerőforrás fejlesztésére, képzésre nem ad lehetőséget a pályázat, de indul a megyei foglalkoztatási paktum képzési programja. A foglalkoztatási támogatás
július 31-én indul. Sajnos a TOP -os pályázatok a humán erőforrásra nem adnak támogatást.
Igyekszünk tájékoztatni a megyei foglakoztatási központot az igényekről.
Kispál István: az ajánlattevő cégek a gépek mellé képzést is ajánlottak, illetve betanításra, is
kiterjed az árajánlat, gyakorlatilag a technológia nem kíván szaktudást.
Dr. Muskó Zsolt: kapacitásról tekintetében kérdezi, hogy az eladás biztosítva van-e, az energia felhasználásról van-e valami elképzelés, készült-e bármilyen felmérés vagy terv?
Kispál István: Üzletiterv összeállításával tudjuk ezeket előre vetíteni. Még nincs elkészítve,
amennyiben a pályázat benyújtásáig nem készül el, akkor hiánypótlásként tudjuk majd benyújtani.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés nem hangzott el.
Kispál István: Javasolja, hogy a testület támogassa a pályázat benyújtását, hogy az előkészületeket megkezdhessék.
.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

82/2017.(IV.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT
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Az önkormányzati bázisú ipari inkubációs tevékenységek
támogatására TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése
pályázati lehetőséggel kapcsolatos állásfoglalás
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a döntött arról, hogy a TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése című pályázatra benyújtja támogatási kérelmét.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eljárjon a pályázat előkészítésében és beadásában.
___________________________

2.)

Intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Elmondja, hogy a 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet módosításának 2016.
január 1-jétől történő hatályba lépésével bevezetésre került a szünidei étkeztetés, mint új ellátási forma.
A települési önkormányzat a szünidei étkeztetést az iskolás korú gyermekek esetében a tanév
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az óvodás korú gyermekek esetében az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, valamint a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási
szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint ezen időtartamra eső óvoda zárva
tartásának időtartama alatti munkanapokon köteles megszervezi.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a
szülő/törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.
A Kormányrendelet 13/B. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat jegyzője a 2017.
március 1-jén fennálló jogosultság alapján 2017. március 15-ig írásban tájékoztatta a hátrányos helyzetű (HH) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű (HHH) gyermek törvényes képviselőjét a szünidei étkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a biztosítás időtartamáról, helyszínéről.
Az önkormányzat nyilvántartásában jelenleg összesen 88 fő HH és HHH gyermek van, ebből a szünidei étkeztetést a tavaszi szünet 2 munkanapjára 35 gyermek kívánja igénybe venni. A nyári szünetre vonatkozó igény felmérést 2017. május 15-ig kell elvégezni. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
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83/2017.(IV.21.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási
szerződés jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Kisszállás Önkormányzati Kft-vel (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 2.8) kötendő intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződést.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a szerződés aláírásával.

___________________________
3.) Helpynet Kft. (Tiszaújváros, Rózsa u. 24. 4/2.) kötendő szolgáltatási szerződés
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a tanyafejlesztési program keretében vásárolt segélyhívó
készülékekhez tartozó program a HelpyNet által fejlesztett és üzemeltetett Vezetői
Infokommunikációs Rendszer (VIR) egy éves előfizetése lejárt.
A VIR egy olyan infokommunikációs platform, ami megjeleníti és irányítja a rendszerbe
bevont munkatársak (felhasználók) munkáját és megjeleníti a lakossági riasztásokat és
jelzéseket.
A minisztériummal kötött hatósági szerződés értelmében a 2016. április 30. napjáig a
fejlesztéseket végre kellett hajtani. Településünk esetében ez megtörtént, a záró beszámolót
2016. május 13-án az önkormányzat megküldte támogató részére.
A fejlesztés során támogatásból vásárolt eszközök fenntartására, üzemeltetésére vonatkozóan
az önkormányzatnak az alábbi vállalása van a szerződés alapján;
„a beruházással létrehozott vagyon a záró beszámoló benyújtását követő 3 éven belül csak és
kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával és az Ávr. 102. §-ában szereplő egyéb
feltételek vállalása mellett idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve
terhelhető meg.”
A Bácskomplex SRL-lel kötött szerződés a meglévő készülékeken alapul. Ezeknek a
készülékeknek előnye, hogy nemcsak objektumon belül, hanem bárhol a településen alkalmas
segélyhívásra illetve telefonhívás fogadására. Hátránya, hogy naponta fel kell tölteni a
készükét.
A Bácskomplex SRL és a Halaspajzs Kft. rádiójeles adó-vevő készülékeket alkalmaz. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy adapter állandóan csatlakoztatva van a villamos
hálózathoz, amely rendelkezik egy antennával. A nyakba akasztható segélyhívó eszköz a
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hatókörön belül (kb. 30-40 méter) az év 365 napján üzemképes. Egy ilyen készülék értéke
hozzávetőlegesen 50.000 forint, de azt az igénybevevőnek nem kell kifizetnie, a szolgáltatás
ideje alatt a készüléket ingyenesen használhatja. Miután nem használ sim kártyát, így nem
tartozik hozzá havi előfizetési díj sem.
A pályázaton elnyert összeget már elköltötte az önkormányzat, a szerződés-hosszabbításból
eredő kötelezettséghez saját forrást kell rendelnünk. A Helpynetes segélyhívó készülékekhez
tartozó sim kártyák havi előfizetési díja: 18.500.-ft/hó, évente 222.000.-ft
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

84/2017.(IV.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Helpynet Kft. (Tiszaújváros, Rózsa u. 24. 4/2.)
kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
Kisszállás
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő Helpynet Kft.-vel
(Tiszaújváros, Rózsa u. 24. 4/2.) szerződést köt 2017. március
18. napjával határozott időtartamra
2019. 03.17. napjáig,
Kisszállás Község teljes közigazgatási területére, a rendszer
teljes körű, folyamatos működését, karbantartását és
aktualizálását, a jogszabályi feltételek megfelelő biztosításával.
A szerződésben rögzített időszak után mindkét fél írásbeli
beleegyezésével
automatikusan
újabb
egy
évvel
meghosszabbodik, amennyiben a következő ciklusra
vonatkozó árajánlatot a Képviselő-testület elfogadja, akkor a
szerződésben foglalt feltételek külön szerződésmódosítás
nélkül a következő fizetési ciklus végéig érvényben maradnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Szerződés aláírására.
.
___________________________
4.) Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Kispál István polgármester
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(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület Dél-alföldi Autóés Motorsport Szakosztályának civil szervezet már ötödik alkalommal fogja megrendezni a
településen az autós ügyességi versenyt, mely igen népszerű a lakosság körében, Az egyesület
kérelmet nyújtott be, és kérte az önkormányzat támogatását a versenyen szereplők díjazására.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy vizsgálja meg, hogy tudunk-e támogatást nyújtani a 2016.
évi pénzmaradványa terhére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
85/2017.( IV.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület
Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztályának támogatása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és engedélyezi, hogy a Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztálya (6430 Bácsalmás, Damjanich u. 89.
fsz. 1.) a településen 2017. május 14-én autós ügyességi
versenyt rendezzen meg.
A Képviselő-testület a Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztálynak a verseny megrendezéséhez – a 2016. évi
pénzmaradványa terhére – 30.000 Ft támogatást nyújt.
A támogatás folyósításának feltétele a 2016. évben azonos jogcímen folyósított 30.000 Ft támogatásról készített
beszámolónak 2017. május 31. napjáig történő benyújtása.
__________________________
5.) Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár stratégiai terve
2016-2020
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
86/2017.(IV.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
stratégiai terve 2016-2020 jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár 2016-2020. évre szóló
stratégiai tervét.
___________________________
6.) A polgármesteri hivatal törzskönyvi nyilvántartásának módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal jelenleg hatályos törzskönyvi nyilvántartását az előterjesztésben felsorolt működéshez szükséges foglalkoztatási jogviszonyokkal
ki kell egészítenünk.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
87/2017.(IV.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállási Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kisszállási Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Önkormányzata által 2016. április 8. napján kiadott 603-7/2016.
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítja.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
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foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

változatlan

változatlan

2

munkaviszony

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
7.) A 2016. évi érdekeltségialap Művelődési Ház és Könyvtár pályázatához kapcsolódó önerő kiegészítéstárgyában
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a tavalyi évben is sor került a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtására. A művelődési ház nagytermének nyílászáróinak cseréje,
valamint a régi öltözőhelyiségek felújítása volt megcélozva a pályázaton.
Nyertes pályázathoz a beruházás megvalósításához szükséges önerőt a 2017. évi költségvetéséből biztosítja az Önkormányzat, melynek összege 563.000 Ft. Az önkormányzat állami támogatásként 645.000 Ft-ot kapott.
A nyílászárók legyártását és beépítését a Bodóroló Kft nyerte, melyről a számla végösszege
1.268.000 Ft lett, mely 60.000 Ft-tal meghaladja a tervezett összeget.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a különbözetet biztosítsa a 2017. évi tartalékból a számla
kifizetéséhez.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
88/2017.(IV.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Javaslat a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás pályázat önerő kiegészítésére
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház és Könyvtár intézmény fejlesztésére „a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” elnyert

11
2016. évi pályázatának önerőerjét 60.000 forinttal kiegészíti a 2017. évi tartalék terhére.
8.) A Művelődési Ház és Könyvtár EFOP 4.1.8/16 pályázat előkészítésére építész és
rehabilitációs mérnöki munkákra árajánlatok.
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy Magyarország Kormányának felhívásában közösségi
művelődési intézmény- és szervezetrendszer és fenntartóik részére az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális
feltételek megvalósítása céljából pályázatot írt ki, EFOP 4.1.7-16 számon, melyben célul tűzte
ki az oktatásba és a képzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át
tartó tanulás érdekében.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft – 120 millió Ft közötti vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A Kormányának felhívása könyvtári intézményrendszer és fenntartóik részére az egész életen
át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges
infrastrukturális feltételek megvalósítása céljából a Kormány az : EFOP-4.1.8-16 számú pályázaton keresztül a könyvtári intézményrendszer és fenntartóik együttműködésével tervezi
megvalósítani felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft – 120 millió Ft közötti vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
89/2017.(IV.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A Művelődési Ház és Könyvtár EFOP 4.1.8/16 és az EFOP 4.1.7/16-00334 pályázatok
előkészítésére építész és rehabilitációs mérnöki munkákra árajánlatok jóváhagyása
.
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Művelődési Ház és Könyvtár EFOP
4.1.8/16 és az EFOP 4.1.7/16-00334 pályázatok előkészítésére beérkezett 99.000,-Ft szóló a Babud Építőipari Kft
árajánlatait az építész és rehabilitációs mérnöki munkákra jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hogy
a Babud Építőipari Kft-vel (Kiskunhalas, Fácán u. 8.) a
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rehabilitációs mérnöki munkákra vonatkozóan a szerződéseket megkösse.
_________________________
Kispál István a 9. napirendi pont tárgyalása idejére zárt ülést rendel el.

___________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 20 óra 00 perckor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

