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Kisszállás Község Önkormányzat
JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 22. nyílt rendkívüli üléséről
120/2017.(VI.22.) ÖK

A 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás pályázat benyújtására

121/2017.(VI.22.) ÖK

Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása

122/2017.(VI.22.) ÖK

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő
bérleti szerződés jóváhagyása
a KMB iroda működtetésére

______________________
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 22.
20.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csíszár Csaba jegyző
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,
Malustyik László képviselők
Barta Attiláné jegyzőkönyvvezető.
Távol maradtak: Rozsnyai Attila Dr. Muskó Zsolt képviselők
Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Elmondja továbbá, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert az első
napirendi pont kapcsán olyan pályázati lehetőség van meghirdetve, melynek a beadási
határideje hamarosan lejár, ezért azokkal a soron következő ülésig nem lehet várni.
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.) Javaslat az Érdekeltségnövelő pályázat benyújtására.
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Pályázati felhívás a civil szervezeteknek nyújtandó 2017. évi támogatásokról
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő bérleti szerződés jóváhagyása
a KMB iroda működtetésére
Előadó: Kispál István polgármester
ZÁRT ÜLÉS
4.) Nagy Tamás lakásbérleti kérelmi ügye
Előadó: Kispál István polgármester

___________________________________
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Javaslat az Érdekeltségnövelő pályázat benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előző évhez hasonlóan az
ebben az évben is lehetőség nyílik közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat
benyújtására. Korábbi évek eredményes pályázatainak köszönhetően a Művelődési Ház és
Könyvtár intézmény nyílászáróinak egy részét már ki tudtuk cserélni hőszigetelt
nyílászárókra. Javaslom, hogy ebben az évben a bejárati ajtó melletti üvegfalak, a könyvtár
hat darab ablaka, és az öltözők ablakainak cseréjére nyújtson be az önkormányzat pályázatot.
Az intézmény hangfalkábelek és hangfalállvány igényét is szerepeltetni javaslom a
pályázatban.
A nyílászárók cseréjére három kiskunhalasi vállalkozás ajánlatát kértük meg, melyről készült
egy összehasonlító táblázat.
Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelmet ezen a héten be kell nyújtani, ezért ehhez a
Képviselő-testület sürgős döntése szükséges. Javasolja, hogy a nyílászárókra a kedvezőbb
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árajánlatot tevő Jola Kft ajánlata szerint kerüljön benyújtása az önkormányzat támogatási
igénye 1.698.940 Ft-ra vonatkozóan. Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat a nyertes
pályázat esetén a beruházás megvalósításához szükséges 200.000 Ft önerőt a 2017. évi
költségvetéséből biztosítsa.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Malustyik László: Örül a pályázati lehetőségnek. Bízik abban, hogy a pályázat eredményes
lesz, és bár a 2017. évi költségvetés nagyon szoros, de a felújításhoz szükséges 200.000 Ft
önerőt vállalnia kell az Önkormányzatnak.
Urlauberné Horváth Éva: Nemcsak megszépül az épületünk, hanem energiatakarékosabb is
lesz, mivel a jelenlegi nyílászárók vasszerkezetűek, a mostani cserével pedig a hőszigetelés
biztosított lesz, ezért reméli annak pozitív hatását, hogy az intézmény fűtésszámláján is
észrevehető lesz a felújítás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
120/2017.(VI.22.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás pályázat benyújtására
1. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonában és
fenntartásában lévő Művelődési ház és Könyvtár
intézmény
fejlesztésére
„a
közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra” benyújtja 2017. évi
pályázatát.
2. A pályázat keretében az intézmény nyílászáróinak
cseréjét, valamint hangtechnikai eszköz fejlesztést
kíván megvalósítani.
3. A fejlesztés tervezett költsége 1.698.940,- Ft.
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz 200.000,-Ft
önerőt biztosít, a 2017. évi költségvetéséből.
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___________________________
2. Pályázati felhívás a civil szervezeteknek nyújtandó 2017. évi támogatásokról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési terve elfogadásakor 700.000 Ft-os keret került
betervezésre a településen működő civil szervezeteknek nyújtandó támogatásokra. 2016.
évben kilenc civil szervezet részesült támogatásban.
Javaslom, hogy az elmúlt évhez hasonlóan kerüljön meghatározásra a civil szervezetek
részére szétosztható támogatás mértéke úgy, hogy szervezetenként maximum 100.000 Ft
támogatás kerüljön meghatározásra az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint.
A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján a helyi rendeletünknek
megfelelően tegyük közzé, a pályázati dokumentációkkal együtt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
121/2017.(VI.22.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil
szervezetek
támogatásáról
szóló
11/2013.(XI.7.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a
civil szervezetek támogatására.
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében a civil
szervezetek részére felosztható keretet 700.000 Ft-ban
határozta meg, melyből egy civil szervezet legfeljebb
100.000 Ft támogatásra pályázhat.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a helyi
civil szervezetek részére a civil szervezetek támogatásáról
szóló önkormányzati rendeletet, illetve a fenti határozatot
küldje meg, illetve a jelen pályázati felhívást az
Önkormányzat honlapján, hirdető tábláján tegye közzé.
___________________________
3. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő bérleti szerződés
jóváhagyása a KMB iroda működtetésére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Kispál István: Elmondja, hogy a Rendőr-főkapitányság kezdeményezte azt, hogy a körzeti
megbízotti iroda helyiség használatát foglalják a felek szerződésbe. Ezidáig térítés mentesen
biztosítottuk a helyiséget, bútorzatot, informatikai eszközöket.
Javaslom, hogy az Önkormányzat kösse meg a határozott idejű bérleti szerződést a BácsKiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
122/2017.(VI.22.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő bérleti szerződés jóváhagyása
a KMB iroda működtetésére
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező, Kisszállás belterület 329 hrsz. alatti kivett
lakóház, udvar megnevezésű belterületi ingatlan – amely a
valóságban 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 35. szám
alatt található, és amelynek területe az ingatlan
nyilvántartás szerint 1130 m2 – 24 m2 alapterületű
helyiségét körzeti megbízotti iroda (a továbbiakban: kmb
iroda) működtetésére bérbe adja.
A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2017. július 01.
napjától 2017. december 31. napjáig szól.
A bérleti díjat 5.000 Ft-ban határozza meg, mely
tartalmazza közüzemi számlákat is.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
___________________________

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

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

