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Kisszállás Község Önkormányzata 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2017. április 27- i nyílt rendkívüli üléséről 

 

 

            91/2017.(IV.27.) ÖK   Beszámoló elfogadása a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség valamint a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancs-

nokság 2016. évi tevékenységéről 

 

92/2017.(IV.27.) ÖK  Beszámoló elfogadása a 2016. évi közrend és 

            közbiztonság helyzetéről 

 

93/2017.(IV.27.) ÖK Beszámoló elfogadása a 2016. évi közfoglalkoztatás teljesülésé-

ről és tájékoztató a 2017. évi közfoglalkoztatási tervekről 

 

94/2017.(IV.27.) ÖK  A KAMRA Szociális Szövetkezethez való csatlakozásról 

 

95/2017.(IV.27.) ÖK  Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása 

 

96/2017.(IV.27.) ÖK A KAMRA Szociális Szövetkezet felügyelő bizottságba delegált 

személyről 

   

97/2017.(IV.27.) ÖK Kisszállás Önkormányzati Kft. nonprofit Kft-vé történő átalakí-

tása tárgyában. 

 

98/2017.(IV.27.) ÖK VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, 

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesz-

tése, közétkeztetés fejlesztése” pályázati dokumentáció elkészí-

téséről. 

    

99/2017.(IV.27.) ÖK „Rock” zenei nap szervezési támogatásáról 

 

 

    

______________________ 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 27. 

16.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 
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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. 

 

 

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.)   Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunha-

las 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 in-

dításáról  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Elterjesztés; A KAMRA Szociális Szövetkezethez való csatlakozásról 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

5.) Előterjesztés a Kisszállás Önkormányzati Kft. nonprofit Kft-vé történő   átalakítása 

tárgyában. 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

6.) Előterjesztés fejlesztési támogatás benyújtásáról  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

7.) Kérelem „Rock” zenei nap szervezési támogatására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

___________________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1.) Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kis-

kunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről  

Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló tárgyalására 

meghívást kapott a Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltóparancsoka, aki telefonon jelezte, 

hogy személyesen megjelenni nem tud. 

Elmondja, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 

évi XXXI. törvényben foglaltak szerint évente egyszer kötelező a Kirendeltség beszámolóját a 

Képviselő-testület elé terjeszteni, melyet az előterjesztésben foglaltak szerint teljesítettek. A 

beszámoló részletesen tartalmazza, hogy az ellátási körzet szerint mely településeken milyen 

feladatokat végeztek, láttak el és azokat statisztikai kimutatásokkal is próbálták alátámasztani. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a Kiren-

deltség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

     91/2017.(IV.27) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak sze-

rint elfogadja a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kiren-

deltség, valamint a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltópa-

rancsnokság 2016. évi beszámolóját. 

 

 

___________________________ 
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2.) Beszámoló a 2016. évi közrend és közbiztonság helyzetéről 

           Előadó: dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Köszönti a megjelenteket és a meghívott dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságve-

zetőt és kéri, hogy amennyiben az írásos beszámolóját ki szeretné egészíteni, tegye meg.  

dr. Vaslóczki Ferenc: Néhány gondolatot elmondanék a beszámolómmal kapcsolatban, a ha-

tárközelsége nagy feladat elé állította a rendőrséget. A határvédelem ebben az évben kiemelt 

feladata lett a rendőrségnek, a klasszikus feladatok is meg vannak a rendfenntartás a fő terü-

let, sikerrel jártunk mind a két feladat területén.  23 %-kal csökkent a bűncselekmények szá-

ma, a vagyon elleni bűncselekmények száma 45 %-os, ezt befolyásolja a határ közelsége, 

14658 db rendőri intézkedésre került sor.  A bírságolási intézkedések száma csökkent. Úgy 

gondoljuk, hogy nem minden estben kell a bírságolást alkalmaznunk. 

A közlekedésbiztonság tekintetében 13.5 %-ban áll az ittas vezetés okozta balestetek. Az első 

negyedévben csak egy ilyen jellegű baleset volt, az előző évhez viszonyítva sokat javult a 

helyzet tavaly ilyenkor 8 eset volt. 

Az internetes és telefonos csalások száma jelentősen megnőtt, ma szerencsére a kapitánysá-

gon egy külön csoport foglalkozik az ilyen jellegű bűncselekményekkel. 

A bűnözés csökkent, a lopások száma is csökkent, országos viszonylatban is elmondható a 

csökkenés. 

Beszélnünk kell arról, hogy a helyi körzeti megbízott távozik innen a készenléti szolgálatra. 

Nagyon nehéz lesz pótolni, próbáljuk a megfelelő képesítéssel rendelkező megfelelő embert 

biztosítani a településen.  A közrend fenntartásáért mindent megteszünk addig is amíg meg 

nem találjuk a megfelelő embert. Komoly feltételeknek kell megfelelni annak, aki körzeti 

megbízást kap.  

Szeretném megköszönni a település együttműködését és a polgárőrség   munkáját, sok támo-

gatást és segítséget kaptunk tőlük, sokszor megkönnyítették a munkánkat. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

Kispál István: Köszöni a beszámolót és kéri a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja 

el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

92/2017.(IV.27.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Beszámoló elfogadása a 2016. évi közrend és közbiztonság helyzetéről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak sze-

rint elfogadja a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Kisszál-

lás község 2016. évi közrend és közbiztonsági helyzeté-

ről szóló beszámolóját. 

 

___________________________ 
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3.) Beszámoló a Közmunkaprogram 2016. évi teljesüléséről, tájékoztató a 2017. évi 

indításáról  

Előadó: Kispál István polgármester 

   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a beszámoló célja, hogy teljes körű képet adjon a közfoglal-

koztatás 2016. évi gyakorlati megvalósulásáról, a beszámoló elkészítéséig felhasznált forrá-

sokról és a 2017. évre áthúzódott foglalkoztatásokról, várható képzési lehetőségekről, illetve a 

tárgyévben már elindult programokról. 

Bemutatásra kerül valamennyi olyan foglalkoztatási forma, amely az álláskeresők, az aktív 

korúak ellátásában részesülők, illetve a diákok foglalkoztatását hivatottak biztosítani. 

 

Az előterjesztésben megküldött táblázat programonként, időrendi sorrendben mutatja be a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér-és járulék, illetve eszköz-költségeket, a támogatások mérté-

két, összegeit. 

 

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 beszámoló elfogadását.  

Elmondja továbbá, hogy valóban egy színvonalas beszámoló áll a testület rendelkezésre, mely 

alátámasztja, hogy a településen milyen sok személyt lehet a közfoglalkoztatásba bevonni, 

ezzel is lehetőséget teremtve számukra a munkához való visszatalálásra. A közmunka abból a 

szempontból is igen hasznos, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevő személyek nem segély-

ből élhetnek, hanem az önkormányzat munkát tud biztosítani számukra. 

 

 

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

93/2017.(IV.27.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Beszámoló elfogadása Közmunkaprogram 2016. évi 

teljesüléséről, tájékoztató a 2017. évi indításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfo-

gadja az önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatás műkö-

déséről szóló beszámolót, valamint a 2017. évi közfoglal-

koztatási tervét. 

 

 

___________________________ 
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4.) A KAMRA Szociális Szövetkezethez való csatlakozásról 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy Önkormányzatot felkérte a KAMRA szociális 

szövetkezet arra, hogy csatlakozzon a szövetkezethez.  

A szövetkezet célja, hogy a magyar földhöz méltó prémium termékeket állítsanak elő, és vi-

gyenek piacra. A jövőben saját franchise rendszer keretein belül. 

Mindehhez kevés lenne egy önkormányzat, vagy gazda támogatása, ezért egy széles körű ösz-

szefogást tűztek ki célul, ahol partnerként lennének jelen önkormányzatok és egyéni termelők. 

Nem céljuk, hogy kizsákmányolják a magyar vidéket, fair üzletet szeretnének kötni, amiben 

mindegyik fél jól jár.  Az önkormányzat a szövetkezet alapító tagja lenne, a jövőben a státusza 

nem változna. Kisszállás önkormányzatának mindig biztosítanánk egy helyet a szövetkezet 

felügyelő bizottságában. Székhelyüket, számlájukat Kisszállásra szeretnék hozni. 

Az önkormányzatnak anyagi ráfordítással nem járna a csatlakozás, a fejlődéshez szükséges 

anyagi forrásokat EU-s pályázatból biztosítanák, és nyújtanának alternatívát a közmunkával 

szemben. „Hiszünk abban, hogy tisztességes munkáért tisztességes fizetést kell adni. A szö-

vetkezet nyújtotta keretek ezt tudnák biztosítani azok számára, akiket helyben foglalkoztat-

nánk.” 

A szövetkezet előző évben alakult, jelenleg hét tagja van, akik magánszemélyek. 

 

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 KAMRA szociális szövetkezethez csatlakozzon Kisszállás Község Önkormányzata 

és javasolja a felügyelő bizottságba delegálni: Rozsnyai Attila képviselőt. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

94/2017.( IV.27.)ÖK                                                H A T Á R O Z A T 

 

A KAMRA Szociális Szövetkezethez való csatlakozásról  

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és jóváhagyja a csatlakozást a KAMRA szociális 

szövetkezethez, mint alapító tag.  

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 

csatlakozáshoz szükséges tagsági szerződés aláírására.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

95/2017(IV.27.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Rozsnyai Attila képviselőt személyes érintettség 

miatt a szavazásból kizárja. 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

96/2017.( IV.27.)ÖK                                                H A T Á R O Z A T 

 

A KAMRA Szociális Szövetkezet felügyelő bizottságba delegált személyről 

  

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a KAMRA szociális szövetkezet felügyelő 

bizottságába Rozsnyai Attila (Kisszállás, Sallai tanító u.2.) 

képviselőt delegálja.  

 

___________________________ 

 

 

 

5.) Előterjesztés a Kisszállás Önkormányzati Kft. nonprofit Kft-vé történő átala-

kításának ügyében. 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy elsősorban pályázati kiírásokon történő részvételi lehetőségek 

miatt előnyös lenne, hogy az Önkormányzati Kft nonprofit gazdasági társaságként működjön 

tovább a későbbiekben.  

A nonprofittá válás azzal a kötelezettségvállalással jár, hogy a kft. tevékenységéből szerzett 

nyereség a társaság vagyonát kell gyarapítsa, az a tagok részére nem fizethető ki. Az alapító 

okirat egyik módosítása ezt a kötelezettségvállalást rögzíti II. fejezetben.  

Mint ismeretes a Kft. működése során jelentős nyereséget ezidáig nem tudott elérni, ez adódik 

jórészt abból, hogy a veszteséget termelő sportpálya, állatfelvásárló telep vagy a karbantartó 

műhely működtetése a feladatai közé tartozik. A Kft termelő részlege a konyha, amely ki-

használtság arányában tud több vagy kevesebb nyereséget produkálni.  
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Az előző évben elért nyereségéből az elhatárolt veszteség csökkentésére tervez fordítani a Kft, 

de ez majd csak a 2016 évi beszámoló elfogadása után történhet meg. Ha nem lenne elhatárolt 

vesztesége a társaságnak akkor is lenne helye a vagyongyarapításnak akár a műhely, akár a 

konyha felszereltségét nézzük. 

Az alapító okirat IV. fejezetébe, beépítésre került módosítási javaslatot is a nonprofittá válás 

tette szükségessé. /Társaság megszűnése esetén a vesztéség fedezetének szabályozására vo-

natkozó szabályozás./ 

A módosított alapszabályt ügyvédi ellenjegyzés mellett szükséges beterjeszteni a cégbíróság-

hoz. Az ellenjegyzésre és cégbírósági ügyintézésre javaslom Dr. Hatházi Mónika ügyvédnő 

megbízását. 

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 és  egyhangúlag benyújtásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben 

foglaltak szerint Kisszállás Önkormányzati Kft. nonprofit Kft-vé történő   átalakítását. 

 

 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

97/2017.(IV.27.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

  

Kisszállás Önkormányzati Kft. nonprofit Kft-vé történő   átalakításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött 

arról, hogy a Kisszállás Önkormányzati Kft. alakuljon át non-

profit gazdasági társasággá. 

 

1./ A társaság új cégneve: „Kisszállás Önkormányzati” Non-

profit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

2./ A társaság új rövidített elnevezése: „Kisszállás Önkormány-

zati” Nonprofit Kft. 

 

Az alapító okirat kiegészül az alábbi kötelezettségvállalással: „A 

gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok 

között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát 

gyarapítja.” 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változás-

nak az ügyvédi ellenjegyzése, valamint a cégbírósági ügyintézé-

sének lebonyolításával. 

___________________________ 
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6.) Előterjesztés  fejlesztési támogatás benyújtásáról 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „A vidéki térségek kismére-

tű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázat, Magyaror-

szág Kormányának felhívásaként a vidéki térségekben található, helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének illetve a közétkeztetés fejleszté-

sének megvalósítása érdekében került meghirdetésre, a  Kormány a partnerségi Megál-

lapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek településein a kisméretű infrastruktúra és az 

alapvető szolgáltatások fejlesztését. 

Eredményes pályázat esetén az önkormányzati konyha eszközállományának fejlesztése való-

sulna meg.  

Elérhető támogatás maximum húsz millió forint, Kisszállás község esetében a támogatási 

intenzitás 85%.  

 

Javaslom, hogy a pályázati dokumentáció elkészítésével a Bács-Kiskun Megyei Területfej-

lesztési Nonprofit Kft.-t bízza meg, melynek díja bruttó 157.480.- Ft + Áfa. 

 

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 és  egyhangúlag benyújtásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben 

foglaltak szerint, a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruk-

túrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázatot. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

98/2017.(IV. 27.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fej-

lesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázati dokumentáció elkészítéséről. 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 

a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejleszté-

se, közétkeztetés fejlesztése” (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszám) című kiírás ke-
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retében, fejlesztési támogatásra nyújtson be pályázatot. Eredményes pályázat 

esetén az önkormányzati konyha eszközállományának fejlesztése valósul meg.  

 

Elérhető támogatás maximum húsz millió forint Kisszállás község esetében a 

támogatási intenzitás 85%.  

 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a pályázati dokumentáció elkészítésével a 

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-t bízza meg, melynek díja 

bruttó 157.480.- Ft + Áfa. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció 

előkészítésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására. 

 

___________________________ 

 

 

7. Kérelem „Rock”  zenei nap szervezési támogatására 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy Urlauber József kisszállási lakos, azzal a kéréssel fordult a 

hozzá, hogy  egy „Rock” zenei napot  támogasson a Képviselő-testület. Kisszálláson rendez-

nék meg ezt a rock napot, melyet egy foci bajnoksággal kötnék össze. Ide meghívnák a kör-

nyék településeit is. 

Sajnos  az önkormányzat nagyon szűkös költségvetéssel rendelkezi,  a költségvetésben  ilyen 

célokra nincs   fedezet.  Amennyiben megrendezésre kerülne a rock nap, akkor a helyszínt 

tudja biztosítani. Anyagi támogatásra nincs lehetősége.   

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

99/2017.(IV.27.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Rock zenei nap szervezési támogatására 

 

  

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a nem támogatja a Rock zenei nap meg-

rendezését. 

___________________________ 
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Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 óra 00 perckor bere-

kesztette. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Kispál  István               Csíszár Csaba 

   polgármester        jegyző 


