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JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i nyílt üléséről

10/2017.(V.29.) ÖK R

Kisszállás
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról

101/2017.(V.25.) ÖK

Beszámoló elfogadás Kisszállás Község Önkormányzata
2016. évi belső ellenőrzéséről

102/2017.(V.25.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi
beszámolójának elfogadása

103/2017.(V.25.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi
önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása

104/2017.(V.25.) ÖK

Beszámoló elfogadása a gyermekjóléti és a
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

105/2017.(V.25.) ÖK

Beszámoló elfogadás a szociális étkeztetési
feladatok ellátásáról

106/2017.(V.25.) ÖK

Beszámolók elfogadása a tanyagondnoki szolgáltatásról

107/2017.(V.25.) ÖK

Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ
kisszállási telephelyein végzett szociális
intézményi feladatokról

108/2017.(V.25.) ÖK

Beszámoló elfogadása Kisszállás Község Önkormányzat
2016. évi költségvetési tervének végrehajtásáról

11/2017.(V.29.) ÖK R

Kisszállás Község Önkormányzat 2016. évi
költségvetési tervének végrehajtásáról

109/2017.(V.25.) ÖK

A kötelező bölcsődei feladatellátás
formai meghatározásáról

110/2017.(V.25.) ÖK

Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási
szerződés jóváhagyása,

111/2017.(V.25.) ÖK

Közvilágítás új lámpatestek felszerelésére vonatokozó
ajánlat elfogadásáról
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112/2017.(V.25.) ÖK

A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére

113/2017.(V.25.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

114/2017.(V.25.) ÖK

Bács-Kiskun a mi megyénk, Kiskunhalas a mi járásunk”
rendezvény sorozat részvételéről

115/2017.(V.25.) ÖK

Művelődési Ház nyílászáróinak cseréje ügyében Bodó
Roló szerződés tervezet jóváhagyása

116/2017.(V.25.) ÖK

Kisszállás 612 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület nevének kijavítása, Kossuth utcáról - Április utcára.

117/2017.(V.25.) ÖK

A „Tiszta udvar, rendes ház” bíráló-bizottsági tagok
megválasztásáról

118/2017.(V.25.) ÖK

A 0573/1 helyrajzi számú külterületi út átminősítésének
kezdeményezéséről

119/2017.(V.25.) ÖK

Önkormányzati konyha eszközfejlesztés támogatási kérelmének benyújtásáról

______________________
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 25. 17:30
órai kezdettel tartott nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csíszár Csaba jegyző
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr., Dr. Muskó Zsolt képviselő
Malustyik László Rozsnyai Attila képviselők
Barta Attiláné jegyzőkönyvvezető.
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 meghívó szerint napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra,
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-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.)

Kisszállás község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017.(….) számú az anyakönyvi szolgáltatások helyi
szabályairól szóló rendelet tervezete
Előadó: Kispál István polgármester

2.)

Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csiszár Csaba jegyző

3.)

Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, valamint
a 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

4.)

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester

5.)

Beszámoló a szociális étkeztetési feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester

6.)

Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról
Előadó: Kispál István polgármester

7.)

Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein
végzett szociális intézményi feladatokról
Előadó: Juhász György SZSZK vezető

8.)

Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési
tervének végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester

9.)

Javaslat a kötelező bölcsődei feladatellátás lehetséges formáira
Előadó: Kispál István polgármester

10.)

Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és
karbantartási szerződés jóváhagyása, új lámpatestek felszerelésére
vonatokozó ajánlat elfogadása
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Előadó: Kispál István polgármester
11.)

A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére
Előadó: Kispál István polgármester

12.)

Javaslat igazgatási szünet elrendelésére a polgármesteri hivatalban
Előadó: Kispál István polgármester

13.)

Javaslat „Bács-Kiskun a mi megyénk, Kiskunhalas a mi járásunk”
rendezvényen történő részvételére
Előadó: Kispál István polgármester

14.)

Művelődési Ház nyílászáróinak cseréje ügyében Bodó Roló szerződés tervezet
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

15.)

Kisszállás 612 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület nevének kijavítása,
Kossuth utcáról - Április utcára.
Előadó: Kispál István polgármester

16.)

Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” bíráló-bizottsági tagok
megválasztására
Előadó: Kispál István polgármester

17.)

Tájékoztató a 2017. I. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester

18.)

19.)

Előterjesztés - a 0573/1 helyrajzi számú külterületi út
átminősítésének kezdeményezéséről
Előadó: Kispál István polgármester
Önkormányzati konyha eszközfejlesztés támogatási kérelmének
benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
___________________________________
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1.)

Kisszállás község Önkormányzata Képviselő-testületének az
anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet tervezete
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Elmondja, hogy Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról szóló 7/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletével szabályozta a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn
kívüli engedélyezésének szabályait és az anyakönyvi eljárás során fizetendő díjak mértékét.
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A települési önkormányzatnak van felhatalmazása arra, hogy rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, valamint a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. Az Anyakönyvi eljárásról szóló törvény alapján felül kellett vizsgálni a 7/2011. (II.17.)
önkormányzati rendeletet. A rendelet bevezető része nem a hatályos felhatalmazó és feladatkört megállapító jogszabályokat tartalmazza, ezért új rendelet megalkotására van szükség.
Tekintettel arra, hogy az At. lehetővé teszi a járási székhely település önkormányzati hivatalának anyakönyvvezetője előtt az egyneműek bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítését,
szükséges a rendeletünk hatályának kiterjesztése a bejegyzett élettársi kapcsolatokra is. Az
engedélyezés szabályainak és a díjak mértékének megváltoztatása miatt is indokolt a rendelet
alkotása, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a hatályos rendelet tekintetében. A mellékelt törvényességi felhívás részletesen leírja a módosításra
vonatkozó szabályokat és javaslatokat. A felhívás figyelembevételével, a fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
10/2017.(V.29.)
önkormányzati rendeletét
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
___________________________
2.) Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentését.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
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101/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Beszámoló elfogadása Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséről
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Kisszállás Község Önkormányzata 2016. éves belső
ellenőrzéséről szóló jelentést.
___________________________

3.)

Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, valamint
a 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Kft. 2016. évi beszámolója év végével már
nem negatív eredményt mutat, hanem sikerült nyereséggel zárni az évet. Javasolja, hogy a
Kft. nyeresége maradjon meg a kft-nél, hogy az rendelkezésre állhasson a 2017. évi működéséhez, így az kerüljön eredménytartalékba helyezésre.
Kiss Tibor: A Kft. saját tőkéje emelkedett, az előzi évi elhatárolt veszteségek csökkentésére
az eredményből 50 % felhasználható. Az adózás utáni eredmény 4.021 e Ft melyet a tartalékba szeretnénk elhelyezni, kérem, hogy a testület fogadja el a beszámolót és az eredmény felosztását, valamint a tartalékba helyezését hagyja jóvá.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az Önkormányzati Kft mind az előző évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról, mind a független könyvvizsgálói jelentéséről, mind az egyszerűsített éves
beszámolójáról szóló előterjesztést.
Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, örömmel tölti el, hogy a Kft a tavalyi évhez hasonlóan is
eredménnyel tudott zárni, mely nagyban köszönhető az évközi odafigyelésnek. Javasolja,
hogy lehetőség szerint még az önkormányzat 2017. I. félévi beszámolójának elfogadása előtt
vizsgálja felül a Kft. üzleti tervének időarányos teljesülését.
Benedek János: Egyetért képviselőtársa felvetésével, és támogatja, hogy az Önkormányzati
Kft üzleti tevének I. féléves alakulása kerüljön felülvizsgálatra.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
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102/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzati Kft 2016. évi
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
103/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzati Kft 2016. évi önkormányzati
támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján elfogadja
a Kisszállás Önkormányzati Kft 2016. évi önkormányzati
támogatás felhasználásának elszámolását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

___________________________
4.) Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
104/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló beszámolót.

___________________________
5.) Beszámoló a szociális étkeztetési feladatok ellátásáról.
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a szociális étkeztetésről szóló beszámolót.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
105/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Szociális étkeztetési feladatok 2016. évi
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a szociális étkeztetés 2016. évi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
___________________________
6.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról
Előadó: Kispál István polgármester
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(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el mind az I., mind a
II. körzet tanyagondnoki beszámolóját.
Elmondja továbbá, hogy a bizottsági ülésen felvetődött a gyermekek bekísérése az óvodába,
ez már megoldódott, minden esetben a tanyagondnok bekíséri az óvodás gyermeket az épületbe.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
106/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Beszámoló a 2016. évi I. és II. számú tanyagondnoki
körzetben végzett tevékenységről
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a 2016. évben az I. és II. számú tanyagondnoki
körzetben végzett tevékenységről szóló beszámolót.

___________________________
7.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein
végzett szociális intézményi feladatokról
Előadó: Juhász György SZSZK vezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az SZSZK kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi
feladatokról beszámolót a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.
Kiegészítésként a házisegítség nyújtással kapcsolatban, hogy egyre több az igény erre a szolgáltatásra, egy jelképes térítési díj került bevezetésre ehhez a szolgáltatáshoz április 1-től 100
Ft óránként. 12 fő várakozik arra, hogy felvételt nyerjen a Gondozási Központba. Ezeket a
felvételeket rugalmasan tudja az SZSZK kezelni.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
107/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett
szociális intézményi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi feladatokról szóló
2016. évi beszámolóját.
___________________________
8.) Beszámoló Kisszállás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervének
végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tekintettel arra, hogy a napirendet a bizottságok megtárgyalták, ezért azzal
kapcsolatban kiegészítés nem kíván tenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolóját.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén a mai napon tartott
ülésén megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint egyhangúlag elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolóját.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
11/2017.(V.29.)
önkormányzati rendeletét
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Kisszállás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervének végrehajtásáról,
mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
108/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzat 2016. évi maradványának jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2016. évi zárszámadási rendelet 6.§-a szerinti intézményenkénti
maradvány az intézményeknél marad, melyet a 2017.
évben szabadon felhasználhat.
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2016. évi zárszámadási rendelet 6.§-ban kimutatott 22.946.800 Ft
forrás terhére az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása alkalmával
a) Céltartalék előirányzatba az Önkormányzat által
benyújtott pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására és a fennmaradó összeget
b) Általános tartalék előirányzatba helyezze.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Polgármester
_______________________

9.)

Javaslat a kötelező bölcsődei feladatellátás lehetséges formáira
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az ismert bölcsődei ellátási formák közül a „Mini bölcsőde” ellátási formában szervezze meg az Önkormányzat a településen a gyermekjóléti alapellátást.
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------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
109/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A bölcsődei szolgáltatás 2018. január 1. napjától
kötelező biztosításáról, formájáról
1. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
bölcsődei szolgáltatás 2018. január 1. napjától kötelező biztosításáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A képviselő-testület dönt arról, hogy a kötelező bölcsődei ellátást Mini bölcsődei ellátás megszervezésével kívánja a
jövőben ellátni.

__________________________

10.)

Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződés
jóváhagyása, új lámpatestek felszerelésére vonatokozó ajánlat elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Elmondja, hogy a 2016. évben készült egy állapotfelmérés arról, hogy
melyik utcákban kell a közvilágítási lámpatestek bővítését végrehajtani. Felmérés szerint 16
lámpatest telepítésére és 1 db áthelyezésére van szükség.
A Démász Zrt. árajánlatot készített a bővítésre vonatkozóan. A fejlesztés bekerülési költsége
708.600 forint + áfa, amely nem tartalmazza a Hunyadi-Sallai u. közötti 3 db lámpatest és a
Csap utcában 1 db lámpatest felszerelését mert azt a Démász Zrt. magára vállalja 196.323+áfa
értékben, a létesítés a többi lámpatest felhelyezésével egyidejűleg fog történni.
Annak érdekében, hogy ezt a bővítést az önkormányzat ne egyösszegben fizesse meg a karbantartási és üzemeltetési szerződés módosulna az alábbiak szerint.
Amennyiben a Képviselő-testület az ajánlatot elfogadja, úgy a jelenlegi havi nettó üzemeltetési díj (86 333,- Ft/hó) 2017.06.01 - 2021.03.31 időszakban 103.500,- Ft/hó összegre módosul.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képvi-
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selő-testületnek a DÉMÁSZ Zrt. új karbantartási és üzemeltetési szerződését, valamint javasolja az árajánlatban szereplő összeg elfogadását.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
110/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Új lámpatestek felszereléséről szóló árajánlat elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja DÉMÁSZ Zrt. 16 lámpatest telepítésére és 1 db áthelyezésére vonatkozó árajánlatát,
melynek értéke 708.600 forint + áfa.
-----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
111/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Démász Zrt. közvilágításra vonatkozó üzemeltetési szerződés
újbóli megkötésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyja a mellékelt üzemeltetési szerződést 2017.06.01 - 2021.03.31 időszakra, melynek üzemeltetési díja ezen időszakra vonatkozóan a fejlesztési
költségek beépítésével 103.500,- Ft/hó összegre emelkedik.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az Üzemeltetési Szerződés aláírásával.
___________________________

11.)

A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Kispál István: Elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40/A. § (3) bekezdésének módosítását Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. LXVII. törvény
tette meg. A módosítással érintett, 2017. január 1. napjától hatályos Gyvt. 40/A. § (3) bekezdés alapján a család- és gyermekjóléti központ kizárólag járásszékhely település önkormányzat fenntartásában működhet.
A fentiekben nevesített jogszabály-módosítás indokolttá tette a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás (a továbbiakban: HTKT) fenntartásában, a Szociális Szolgáltató Központ (a
továbbiakban: SZSZK) intézményi egységeként működő Család- és Gyermekjóléti Központ
(a továbbiakban: Központ) és Szolgálat intézményi szétválasztását. Szükségessé vált a
Központ HTKT SZSZK részéről Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) – mint járásszékhely települési önkormányzat – részére történő átadása.
A HTKT Társulási Tanácsa a 2016. november 9. napján megtartott ülésén a 38/2016. számú
határozatával döntött a Központ Önkormányzat részére történő átadásáról.
2016. év december hónap közepén a Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a fentiekben
nevesített döntési folyamatot kötelezővé elrendelő, a Központot érintő jogszabály-módosítás
2017. január 1. napjával nem lép hatályba.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szétválasztása – lassan fél év gyakorlata
alapján – továbbra sem indokolt. A szakmai szempontokat figyelembe véve két olyan
szervezeti egységről van szó, melyek egymás munkáját hatékonyan segítik és kiegészítik, így
célszerű a Központ átadása a HTKT SZSZK részére.
A fentiek alapján a HTKT Társulási Tanácsa a 2017. május 15. napján megtartott ülésén a
9/2017. számú határozatával döntött a Család- és Gyermekjóléti Központ a HTKT SZSZK
részére 2017. július 1. napjával történő átadásáról, valamint az átadás-átvételi folyamathoz
szükséges dokumentumok módosításáról és elfogadásáról.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
112/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

1.) Kisszállás Község Képviselő-testülete jóváhagyja a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a
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melléklet szerinti tartalommal.
2.) Kisszállás Község Képviselő-testülete a 329 hrsz-on
nyilvántartott,
természetben
6421
Kisszállás,
Felszabadulás 35. szám alatt található, a Család- és
Gyermekjóléti Központ feladatellátásához szükséges
nyitva álló helyiség használatát határozatlan időtartamra,
térítésmentesen a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ részére biztosítja.

___________________________

12.)

Javaslat igazgatási szünet elrendelésére a polgármesteri hivatalban
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Elmondja, hogy a közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése
megvalósításának egyik feltétele a közszférában foglalkoztatott munkavállalókat megillető
szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet az európai uniós gyakorlatban és a hazai igazságszolgáltatásban már kialakított szabályozáshoz hasonlóan került
bevezetésre. A jogintézmény bevezetése lehetőséget biztosít arra, hogy az igazgatási szünet
alatt a Polgármesteri Hivatalban történő munkavégzés szervezettebben történjen és a működés
során a költséghatékonyság elve érvényesülhessen.
A 2012. március 1-jén hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (továbbiakban Kttv.), mely szabályozza az igazgatási szünet elrendelésének jogszabályi feltételeit.
„232. § (1) A képviselő-testület a heti munkaidő figyelembevételével a napi munkaidő beosztását az általános munkarendtől [89. § (1) bekezdés] eltérően is megállapíthatja.
(2) A rendkívüli munkaidőért járó szabadidőt az Országgyűlés Hivatalában száznyolcvan napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani.
(3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az
ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.”
A fentiek alapján lehetőség nyílik arra, hogy a dolgozók éves rendes szabadságuk egy részét a
nyári szünetben, az igazgatási szünet elrendelésének időpontjában vehessék ki. Mindez természetesen csak úgy történhet meg, hogy a jogszabályi kötelezettségeket, feladatokat, határidőket az igazgatási szünet idején is biztosítani kell a hivatalban. Ennek megfelelően az igazgatási szünet tartama alatt a jegyző gondoskodik csökkentett létszámmal – ügyeleti rendszerben –
az anyakönyvi igazgatási, és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
113/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünet elrendeléséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a
Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. július 24. napjától augusztus 4. napjáig, valamint 2017. december 24. napjától december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el.
A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet ideje alatti zavartalan feladatellátás érdekében megbízza a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételével és az igazgatási szünet közzétételével.
____________________________

13.)

Javaslat „Bács-Kiskun a mi megyénk, Kiskunhalas a mi járásunk”
rendezvényen történő részvételére
Előadó: Kispál István polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. júniusában egy
rendezvény sorozatot indított útjára „Bács-Kiskun a mi megyénk” címmel.
Az eseménysorozatban az elmúlt évben 4 járás vett részt, amely az idén 7 járás közreműködésével folytatódik.
Az előzetes egyeztetések nyomán, 2017. június 2-án pénteken, a Kiskunhalasi járás kap lehetőséget a bemutatkozásra.
Az eseménnyel a cél, ízelítőt adni a járás értékeiből, megismertetni az érdeklődőket az egyes
térségek kézműves hagyományaival, helyi gazdáival illetve termékeivel, valamint a terület
kulturális örökségével, természeti értékeivel, turisztikai látványosságaival.
2017. május 22-én Kiskunhalason történt egyeztetés szerint a településünk az alábbi programokkal járul hozzá a járás bemutatásához:
Tejüzem
Hurtony Andrea
Dobó Mihály
Minorics György
Bundula Mihály
Kézimunka szakkör
Csont Horváth Edit

- tej, tejtermékek, körözött a kóstolóra
- sajt
- sertés füstölt termékek
- mangalica tenyészetek fotón
- kézimunkák
- dekorgumi (Kodály Zoltán)
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Jagodics József
- lószerszám
Apró Szilvia, Schuszterné Anna
- sütemény
Bundula Mihályné
- meggyes keltkalács
Tormáné Szabó Mária
- nyakláncok
Iskola
- tűzzománcok
Kisszállási Kft.
- őrölt paprika
Uradalmi hírmondó
- kiadvány
Zászló (kisszállási)
Zsoldos Ildikó féle dokumentumfilm a községről
Népdalkör
- cd-je
Népdalkör fellépése
- summás dalok 6 fő
Hadar Márkó
- versmondás
Tiegelmann Bálint
- betyár bemutató, Rózsa Sándor történet
Takács András
- fafaragás, cirok-seprű készítés bemutatása
Szélforgó készítés
- kézműves foglalkoztatón
Főzés
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
114/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

„Bács-Kiskun a mi megyénk, Kiskunhalas a mi járásunk”
rendezvényen történő részvételről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és hozzájárul, hogy a település „ Bács-Kiskun a
mi megyénk, Kiskunhalas a mi járásunk” program sorozaton
részt vegyen és
bemutassa
település értékeit, helyi
termékeit, hagyományait.
A rendezvényen való részvétel költségeit az önkormányzat a
pénzmaradvány terhére biztosítja, mely tartalmazza az utazási
költséget, a település névvel ellátott tábla készítését, valamint
a bemutató főzést.
___________________________
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14.)

Művelődési Ház nyílászáróinak cseréje ügyében Bodó Roló Kft-vel kötött
szerződés utólagos jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Kisszállás Község Önkormányzata a Művelődési ház és
Könyvtár nyílászáróinak cseréje érdekében Bodó Róbert egyéni vállalkozó árajánlata alapján
nyújtott be pályázatot közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnevezésű pályázati felhívásra. A pályázaton a vállalt 563.000 forintos önrészhez 645.000 forint támogatást ítélt meg
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016 évben. A támogatás felhasználására 2017. december 31-ig van lehetőség.
A Képviselő-testület a 88/2017. (IV.12.) ÖK határozatban felhatalmazta a polgármestert arra,
hogy a pályázatban megjelölt munkák elvégzésére vállalkozási szerződést kössön. A szerződés megkötésére 2017. április 26. napon került sor.
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és a megkötött szerződést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
115/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó vállalkozói szerződés utólagos
jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és utólagosan jóváhagyja Bodó Róbert egyéni vállalkozóval kötött vállalkozói szerződést, amely a
Művelődési Ház előadó terem üvegfal nyílászáróinak cseréjérére, a színpad hátsó bejárati ajtójának cseréjére, valamint a főbejárat előtéri belső nyílászárók cseréjére vonatkozik.

___________________________

19
15.)

Kisszállás 612 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület
nevének kijavítása, Kossuth utcáról - Április utcára.

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a közelmúltban végrehajtott utcanév átnevezés kapcsán vált
szükségessé egy adminisztrációs hiba javítása. Az Április utca három külön helyrajzi számon
nyilvántartott földrészleten van bejegyezve. A 612 hrsz. tévesen Kossuth utca elnevezéssel
szerepel az ingatlan nyilvántartásban. Megállapítható, hogy ez a hrsz-ú ingatlan sosem volt
Kossuth utca. Feltehetően térképészeti hiba, melynek javítására a Földhivatali Osztály vezetője javaslatot tett.
Természetesen a Földmérési és Távérzékelési Intézet a Kossuth utca elnevezést Április utca
elnevezésre módosítani tudja. A módosítási kérelemhez mellékelnie kell az önkormányzatnak
egy megfelelő határozatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
116/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás 612 hrsz.-ú közterület elnevezésének javításáról
1.) Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megállapítja, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Kisszállás 612 helyrajzi számú közterület - Kossuth utca - elnevezése téves. A fenti számú
ingatlan soha nem volt a Kossuth utca része. A helyes
elnevezés Április utca.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 612 helyrajzi számú közterület Kossuth utca elnevezésének Április utca elvnevezésre való javítását kezdeményezze
a
Kiskunhalasi Járási
Hivatal Földhivatali Osztályánál.

___________________________

16.)

Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” bíráló-bizottsági tagok
megválasztására

20
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az A Képviselő-testület 2016 évben rendeletet
alkotott a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím adományozásáról. Eszerint az adományozási
folyamat azzal indul, hogy minden év április 30-ig a pályázatot meg kell hirdetni. A kiírást
követő 30 napon belül lehet benyújtani a pályázatokat. Az elismerő cím adományozásáról a
Képviselő-testület a Jelölő Bizottság javaslata alapján dönt minden év július 30-ig.
A rendelet 2. számú melléklete szerint a Jelölő Bizottság tag 5 tagból áll,
1.) Alpolgármester
2.) Humánpolitikai Bizottság egy tagja
3.) Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság egy tagja
4.) Kisszállás Önkormányzati Kft. ügyvezetője
5.) A Jelölő Bizottság felkérése alapján egy fő előző évben díjazott ingatlantulajdonos.
A Bizottság 2016 évben négy tagból állt (Urlauberné Horváth Éva, Rozsnyai Attila,
Malustyik László, és Kiss Tibor), hiszen értelem szerűen nem volt még előző évben díjazott
ingatlantulajdonos (Takács András, Gera József, Huczek Sándor).
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság szintén a mai napon tartott
ülésén megtárgyalta és javasolja, hogy a tavalyi díjazottak közül Huczek Sándor kerüljön be
a bizottság tagjai közé.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
117/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

„Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozásához
Jelölő Bizottság megválasztása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozásához a Jelölő Bizottság tagjának
- Urlauberné Horváth Éva alpolgármestert
- Humánpolitikai Bizottság részéről Rozsnyai Attila
képviselőt
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-

-

Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság részéről Malustyik László
képviselőt
Kiss Tibor Önkormányzati Kft. ügyvezetőt választja meg
Huczek Sándor 2016. évi díjazott ingatlantulajdonos

___________________________
Tájékoztató a 2017. I. negyedévi lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

17.)

Előterjesztés - a 0573/1 helyrajzi számú külterületi út
átminősítésének kezdeményezéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
18.)

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a 0573/1 helyrajzi számú külterületi út átminősítését lenne indokolt kezdeményezni a földhivatalnál. Ez az út használaton kívül van, az út
melletti tanya tulajdonosa meg venné, hogy össze kapcsolja a területeit, mert meg vette az út
melletti másik tanyát is, így nincs szükség útra a saját területén belül. A beépíthetőségi százalék miatt is fontos lenne az át minősítés. Külterületi útról, kivett udvarra minősítené át, az
önkormányzat a 464 m2-es területet. A költségeket a vevő térítené meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
118/2017.(V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyja a Kisszállás Község Önkormányzat tulajdonát képező, külterület 0573/1 helyrajzi
számú út átminősítésének kezdeményezését a nyilvántartó hatóságnál, kivett udvar megnevezésre.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a
kérelem benyújtására.
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____________________________

19.)

Önkormányzati konyha eszközfejlesztés támogatási kérelmének
benyújtásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy Magyarország Kormánya a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdette a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívását, melynek
2. célterülete keretében lehetőség nyílik közkonyha fejlesztésére (kódszáma: VP6-7.2.17.2.1-7.4.1.3-17). Célja a közétkeztetés fejlesztésének megvalósítása.
Ezen célterület esetében maximum 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra lehet
támogatási kérelmet benyújtani. A megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50
%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít a Támogató (az előleg összegével
megegyező biztosíték nyújtási kötelezettség). A kapott támogatáson felül önerőből szükséges
finanszírozni a projektet.
A pályázat előkészítésébe bevont gyakorlati szakember javaslatára a fejlesztés során az alábbi
eszközök beszerzését szeretnénk megvalósítani:
- 20 tálcás elektromos sütő,
- tepsitartó állvány,
- manuális vízlágyító (16 literes),
- rozsdamentes tárolók,
- sokkoló hűtő (12 kg/ciklus),
- zöldségszeletelő automata (450 kg/óra),
- mozgatható géptartó állvány,
- egyetemes konyhagép tartozékaival,
- burgonyakoptató (500 kg/óra),
- UV kés sterilizáló,
- nagyüzemi rúdmixer,
- átadó rendszerű mosogatógép,
- zuhanyfej, karos csapteleppel,
- dagasztógép,
- elektromos ételfőző üst (200 literes).
A pályázat megvalósítási tanulmányának, és Fenntartási és üzemeltetési tervének megírásával,
valamint a projekt-menedzsmenti feladatok ellátásával a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízza meg az önkormányzat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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-----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

119/2017. (V.25.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Önkormányzati konyha eszközfejlesztés támogatási kérelmének benyújtásáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati konyha pályázati fejlesztésének lehetőségét a Vidékfejlesztési Program pályázata alapján.
1. A testület 98/2017.(IV.27.) Ök számú határozatában döntött
arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a VP67.2.1-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívás, 2. célterületére, bruttó
20.000.000 Ft támogatási összegre.
2. Az önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a
fejlesztés költségének támogatási összeg feletti részét a pályázat megvalósításához biztosítja.
3. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására, valamint a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.

___________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 21 óra 00 perckor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

