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Kisszállás Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 29-i nyílt soros üléséről
124/2017.(VI.29.) ÖK

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása

12/2017.( VI.30.)ÖK R

Kisszállás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

125/2017.(VI.29.) ÖK

Minor Portus Alapítvány 2017. évi támogatásáról

126/2017.(VI.29.) ÖK

Kisszállási Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatásáról

127/2017.(VI.29.) ÖK

Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés
Szolgáltató Egyesület 2017. évi támogatásáról

128/2017.(VI.29.) ÖK

Szociális Alapítvány Kisszállás 2017. évi támogatásáról

129/2017.(VI.29.) ÖK

Kisszállási Nyugdíjas Egyesület 2017. évi támogatásáról

130/2017.(VI.29.) ÖK

Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete Kisszállási Csoport 2017. évi támogatásáról

131/2017.(VI.29.) ÖK

Kisszállási Sport Club 2017. évi támogatásáról

132/2017.(VI.29.) ÖK

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány 2017. évi támogatásáról

133/2017.(VI.29.) ÖK

Javaslat az új járdákhoz, a közparki szoborhoz és a rondóhoz kandeláber telepítésére

134/2017.(VI.29.) ÖK

Javaslat Tervezői megállapodás kötésére Települési Arculati Kézikönyv és településkép védelmi rendelet előkészítés ügyben Építészműhely Kft. (Kecskemét, Wesselényi u. 1.) tervezői irodával

135/2017.(VI.29.) ÖK

Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
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136/2017.(VI.29.) ÖK

Javaslat Kisszállás község Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. II. félévi munkatervére.

137/2017.(VI.29.) ÖK

Halas Tűzvédelem Kft-vel kötendő; Tűzvédelmi, Munkavédelmi feladatok szaktevékenység végzésére, valamint Tűzvédelmi eszközök karbantartása vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

138/2017.(VI.29.) ÖK

Halas Tűzvédelem Kft-vel kötendő; Érintésvédelmi felülvizsgálatok, villamos berendezések időszakos szabványossági (tűzvédelmi), építmények villámvédelme szabványossági, valamint elektromos kéziszerszámok éves
gyakoriságú felülvizsgálatának végzésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása
______________________
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 29.-én 17.00
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
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 meghívón szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra, azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön felvételre a napirendre:
10.) napirendként „Képviselői kérdések hozzászólások
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi
működéséről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Előterjesztés a Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Civil szervezetek által benyújtott 2017. évi pályázatok elbírálása, előző évi beszámoló
elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Javaslat az új járdákhoz, a közparki szoborhoz és a rondóhoz kandeláber telepítésére
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Javaslat Tervezői megállapodás kötésére Települési Arculati Kézikönyv és településkép védelmi rendelet előkészítés ügyben Építészműhely Kft. (Kecskemét, Wesselényi
u. 1.) tervezői irodával
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
7.) Javaslat Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének
félévi munkatervére
Előadó: Kispál István polgármester

2017.

8.) Halas Tűzvédelem Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződések jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kispál István polgármester
10.)

Képviselői kérdések hozzászólások
___________________________________
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

II.
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Kispál István: Röviden ismerteti a beszámolóban foglaltakat, a részletes beszámoló mellékelve az anyaghoz. A társulásnak kettő pályázata van megvalósítás alatt. Az egyik a KEOP
7.1.1.1/09-2009-0004 azonosító jelű „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben” a másik, az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén
belül a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú felhívásra
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számon.
A Társulás működési – költségvetési felügyeletét a 3 főből álló Felügyelő Bizottság végzi. A
Társulás pénzügyi, gazdasági, jogi, egyes adminisztratív feladatainak ellátását Csongrádi Polgármesteri Hivatal látja el, megállapodás alapján.
A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban a 1717/2016. (XII. 5.)
Korm. határozat szerint a KEHOP-3.2.1. pályázat vonatkozásában Kedvezményezettként nevesítésre került a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.
A Társulási Tanács által elfogadott munkatervnek megfelelően a Társulás 2016. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót 2017. május 22-én tárgyalta, és fogadta el a Tanács. A
Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
318.724.497,- Ft bevételi főösszeggel, 283.276.414,- Ft kiadási főösszeggel, 5.144.140.042,Ft eszköz-forrás főösszeggel és 35.448.083,- Ft maradvánnyal jóváhagyta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
124/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
Kisszállás község Önkormányzat Képviselőtestülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi
működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
___________________________
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2. Kisszállás Község Önkormányzat 6/2017. (II.27.) költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (4)
bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésnek határidejéig, december
31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi
elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.
A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, a kiemelt előirányzatokat
tartalmazó szakasza, valamint a rendelet mellékletei módosulnak.
Új formában kerül a rendelet módosításának előterjesztése a Képviselő-testület elé, így egyértelműbbé válnak a rendeleten történő átvezetések és áttekinthetőbb is lesz.
Az Önkormányzat 2016. évben képződött költségvetési maradványa 21.862.311 Ft, ebből az
összegből a 2017. évi költségvetés készítésekor a hiány finanszírozására 7.982.918 Ft már
igénybevételre került, így jelen előterjesztés során az igénybe vehető előző évi költségvetési
maradvány összege 13.879.393 Ft.
A részletes költségvetési maradványfelhasználás és költségek növekedésének és csökkenésének átvezetése és pontos megnevezése részletesen intézményenként, és feladatonként levezetésre került az előterjesztésben, nem kívánja felolvasni.
Mindenki megkapta az anyagot.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet elfogadását.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) önkormányzati
rendelet módosítását elfogadásra.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
rendeletet alkotta:

12/2017.(VI.30.)
önkormányzati rendeletét
Kisszállás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
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___________________________

3. Civil szervezetek által benyújtott 2017. évi pályázatok elbírálása, előző évi beszámoló elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a támogatási igényt, pályázatot a civil szervezetek támogatási
rendjéről szóló 11/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében szereplő „pályázati adatlapon” lehetett benyújtani. A pályázatok megérkeztek a mellékelt táblázat pontosan követhetően mutatja, hogy az előző évben, melyik egyesület vagy alapítvány kapott támogatást és erről megküldte- e a rendeletünkben meghatározott elszámolást a felhasznált öszszegről. Ez feltétele annak, hogy újra részesülhessen támogatásban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázó civil szervezetek
között az előző évhez hasonló arányban ossza szét a költségvetésben biztosított összeget
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

125/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Minor Portus Alapítvány 2017. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Minor Portus Alapítvány
2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.
A Minor Portus Alapítvány - civil szervezet által benyújtott pályázatot elbírálva 2017. évben a civil szervezet
részére 90.000,- Ft támogatást nyújt.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
126/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállási Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Kisszállási Polgárőr Egyesület 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.
A Kisszállási Polgárőr Egyesület - civil szervezet által
benyújtott pályázatot elbírálva 2017. évben a civil szervezet részére 90.000,- Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

127/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállási Kulturális Információs és
Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület 2017. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület
2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.
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A Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület - civil szervezet által benyújtott pályázatot elbírálva 2017. évben a civil szervezet részére 80.000,- Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
128/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Szociális Alapítvány Kisszállás 2017. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Szociális Alapítvány Kisszállás 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.
A Szociális Alapítvány Kisszállás - civil szervezet által
benyújtott pályázatot elbírálva 2017. évben a civil szervezet részére 100.000,- Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
129/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállási Nyugdíjas Egyesület 2017. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Kisszállási Nyugdíjas
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Egyesület 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.
A Kisszállási Nyugdíjas Egyesület - civil szervezet által
benyújtott pályázatot elbírálva 2017. évben a civil szervezet részére 80.000,- Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
130/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete Kisszállási Csoport 2017. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete Kisszállási Csoport 2016. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.
A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete Kisszállási Csoport - civil szervezet által benyújtott pályázatot elbírálva 2017. évben a civil szervezet részére
80.000,- Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
131/2017.(VI.29.) ÖK
Kisszállási Sport Club 2017. évi támogatásáról

H A T Á R O Z AT
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Kisszállási Sport Club
2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.
A Kisszállási Sport Club - civil szervezet által benyújtott pályázatot elbírálva 2017. évben a civil szervezet részére 80.000,- Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. szeptember 30.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
132/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
Gyermekekért Alapítvány 2017. évi támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján elfogadja a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány 2016.
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.
A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány - civil szervezet által benyújtott
pályázatot elbírálva 2017. évben a civil szervezet részére
100.000,- Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. szeptember 30.
__________________________
4. Javaslat az új járdákhoz, a közparki szoborhoz és a rondóhoz kandeláber telepítésére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselői javaslatra a település központjában lévő parkban és a Bisztrótól az Iskola bejáratáig a sétautak megvilágítására árajánlatot
kért az önkormányzat részére.
Kérésünkre a Project Light Hungary Kft. azt a tájékoztatást adta, hogy az Iskola előtti területen nem lehetséges a napelemes LED-es megvilágítás, mivel az ott található fák olyan mértékben árnyékolják a területet, hogy a napelemek nem tudnának megfelelő mennyiségű energiát termelni.
A felmérések és a feltételek figyelembe vételével, valamint az egységes arculat megőrzése
érdekében javasolják a földkábel használatát.
Amennyiben ezt a megoldást választja a Képviselő-testület, akkor a meglévő közvilágítás
bővítését kell kezdeményezni. A munkálatok elvégzéséhez elengedhetetlen a műszaki terv
elkészítése.
Ajánlatában a műszaki tervezési díj: 370.000,- Ft + ÁFA (részletesen az ajánlatban)
A hálózat bővítésére ajánlatot nem tudnak tenni, mert az ajánlat tétel függvénye a műszaki
terv. Tájékoztatásként a kivitelezés várható költsége 2.625.000.- Ft + ÁFA.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a terveket elkészíttesse.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
133/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község közvilágítás- bővítési ajánlat, sétány megvilágítására (Felszabadulás
u. Iskola előtti park)
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Project Light Hungary Kft. kandeláberes
sétány megvilágítási tervezési és kivitelezési ajánlatát és
megállapította, hogy önerőből nem tudja megvalósítani a
fejlesztést.
Kedvező pályázati lehetőség esetén a település központi
parkját felújítani szükséges, melynek része lehet a sétány
megvilágítása is.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a tárgyban megjelenő pályázati kiírások figyelésével.
___________________________
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5.) Javaslat Tervezői megállapodás kötésére, Települési Arculati Kézikönyv és településkép védelmi rendelet előkészítés ügyben; az Építészműhely Kft. (Kecskemét, Wesselényi u. 1.) tervezői irodával
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
(A továbbiakban: településképi törvény) módosítását 2016. december 12-én fogadta el az
Országgyűlés, mely módosítás 2017. január 18-tól hatályos. A módosítás Európai Uniós
jogharmonizációt szolgál, melynek az előterjesztéssel összefüggő követelménye az, hogy a
módosított településképi törvény hatályba lépését követően az önkormányzatnak legkésőbb 2017. október l-ig településképi rendeletet kell alkotnia.
Kisszállás Község Önkormányzata a melléklet tervezői megállapodás alapján az Építészműhely Kft-t megbízza a Község településképi arculati kézikönyvének elkészítésével és a
településkép védelmi rendelet előkészítésével.
Az Építészműhely Kft a fenti munkákra elvégzéséért 700.000 Ft + áfa tervezési díjat kér,
igazolták, hogy főépítészi tevékenységre is jogosultak. A kormány 1.000.000 Ft támogatást
nyújt a központi költségvetésből, ennek a célnak a megvalósítására. A támogatást csak erre a
célra lehet felhasználni, azaz arculati kézikönyv és a szabályzat elkészítését, valamint egyéb
technikai eszközök beszerzését lehet megvalósítani.
Ceglédi Zoltánné dr. :Kérdezi, hogy a két feladat elvégzése hogyan lesz megvalósítva. Kell
egy főépítész és egy tervező. A kontroll a főépítész, a tervezőnek más személynek, illetve
más cégnek kell ellátni, mert csak így lesz jó. A feladatok elvégzését le kell egyeztetni az
Építészműhely Kft-vel, az összeférhetetlenség kizárása miatt. Javaslom, hogy ezt tisztázzuk
le, mielőtt a szerződéseket megkötjük.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a megállapodás megkötését az
Építészműhely Kft-vel.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
134/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A településképi arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet előkészítésére, Építészműhely Kft. erre irányuló tervezői megállapodás jóváhagyásáról
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja az Építészműhely Kft-nek (6000 Kecskemét,
Wesselényi u. 1.) településképi rendelet és az arculati kézikönyv elkészítésére irányuló tervezési megállapodását.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a megállapodásban
rögzített 700.000 Ft + áfa = 889.000 Ft megbízási díjat
2017. évi költségvetéséből biztosítja.
___________________________
6.) Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csiszár Csaba: Elmondja, hogy A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében
kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május
31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.
Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak, esetünkben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának, mely az értékelés kézhezvételétől
számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé. A Kormány által
kijelölt szerv hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
A Kisszállás Község Önkormányzata által a szociális ellátások rendszere nyújtott pénzbeli és
természetbeni ellátásokra vonatkozó szabályozást a 2016. február 16-án hatályba lépett, a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet tartalmazza. Az
önkormányzat 2016-ban a rendeletében meghatározott feltételek szerint a rászorult gyermekek
részére rendkívüli települési támogatást biztosított a rendelet előírásai szerint rászoruló családok részére. Az általános és középiskolai tanulmányokat folytató hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek részére az oktatási szünetek időtartamára megszervezte a
gyermekek napi egyszeri meleg ebédjének (szünidei étkeztetés) biztosítását.
2016. évben egy fő látta el a gyermekek átmeneti segélyezésével kapcsolatos rendkívüli települési támogatással kapcsolatos feladatokat. Felmérte továbbá a szünidei gyermekétkeztetésre
vonatkozó igényeket, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival megszervezte a szünidei gyermekétkeztetést. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyeket a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos feladatokat is
ugyanaz az ügyintéző végezte meglevő más munkaköre mellett.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak szerint a 2016.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

135/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
1.) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján - a
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a határozat mellékleteként elfogadja.
2.) A Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.
___________________________
7.) Javaslat Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi
munkatervére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, miután mindkét bizottság megtárgyalta a napirendet, ezért azzal
kapcsolatban kiegészítéssel nem kíván tenni
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint és a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítéssel átdolgozva,
javasolja a Képviselő-testületnek az Kisszállás község Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. II. félévi munkatervének elfogadását.
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervétnek elfogadását.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
136/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzat
2017. év II. félévi munkaterve
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja
a 2017. év II. félévi munkatervét:

2017. augusztus 31. (csütörtök) 16.00 óra Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
1.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2016/2017. tanévben végzett munkájáról
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
2.) Az óvoda öt éves vezetői ciklusának értékelése, új vezetői program bemutatása
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
3.) Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Javaslat a Szeretlek Magyarország önkormányzati rendezvény megszervezésére
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Javaslat a lakossági közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározására
Előadó: Kispál István polgármester
6.) TOP pályázatokról és a hozzájuk kapcsolódó Vidékfejlesztési pályázatról szóló átfogó tájékoztató
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Kispál István polgármester, Csiszár Csaba jegyző, Benedek János Bizottsági Elnök
8.) Beszámoló a szociális keret felhasználásáról
Előadó: Kispál István polgármester, Csiszár Csaba jegyző
Bizottsági feladatok:
-

a Humánpolitikai Bizottság

az 1.), napirendi pontot
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-

-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

a 2.) , az 4.) és a 6.) napirendi pontokat

Ügyrendi Bizottság

a 3.) napirendi pont
tárgyalja meg.

2017. szeptember 29 . (csütörtök) 16.00 óra Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
1.) Javaslat a Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Tájékoztató a Kisszállás Önkormányzati Kft. 2017. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
4.) Napraforgó Óvoda éves munkatervének jóváhagyása
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
5.) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
2016. évi tevékenységéről, valamint a 2016. évi önkormányzati hozzájárulásának
felhasználásáról
Előadó: Kispál István polgármester
6.) A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
Előterjesztő: Kispál István polgármester
Előadó: Szilbernhorn Erzsébet főépítész
7.) A településképi rendelet megalkotása és az ezzel összefüggő HÉSz módosítás
Előterjesztő: Kispál István polgármester
Előadó: Szilbernhorn Erzsébet főépítész
Bizottsági feladatok:
-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1.), a 2.), 5.) és a 6.), 7.)
napirendi pontokat,

-

a Humánpolitikai Bizottság

a 4.) napirendi pontot

-

Ügyrendi Bizottság

a 7.) napirendi pontot

tárgyalja meg.
2017. október 26. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
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1.) Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III.
negyedévi teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Hóeltakarítási munkákra árajánlat kérése
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Beszámoló a Gazdasági program időarányos teljesüléséről
Előadó: Kispál István polgármester
4.) 9/2013. (VI.28.) R. számú Önkormányzati vagyonról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Bizottságok beszámolója
Bizottsági feladatok:
-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1.) a 2.), napirendi
pontokat

tárgyalja meg.
2017. november 30. (csütörtök) 16.00 óra Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
1.) Előterjesztés Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Általános iskola beszámolója a 2016/17-es évi eredményeiről és 2017/18-as tanév
munkatervének bemutatása.
Előadó: Zsoldos Ildikó intézményvezető
3.) Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
4.) Helyi adó mértékek felülvizsgálata, javaslat a 2017. évi adómértékekre
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
5.) Javaslat a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Önkormányzati Kft szociális tűzifa szállátási szerződésének jóváhagyása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
7.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületek 2017. évi
hasznosításának eredményéről
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Beszámoló gyakornok pedagógus minősítéséről és az Intézményi tanfelügyeltről
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Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
Bizottsági feladatok:
-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

az 1.), a 3.) a 4.) és az 5.) 6.) 7.)
napirendi pontokat

-

Humánpolitikai Bizottság

a 2.) napirendi pontot

tárgyalja meg.
2017. december 21. (csütörtök) 16.00 óra

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

1.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
2.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
Előadó: Csíszár Csaba jegyző
Bizottsági feladatok:
-

a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság

a 2.) napirendi pontot

-

a Humánpolitikai Bizottság

az 1.) napirendi pontokat

tárgyalja meg.
___________________________

8.) Halas Tűzvédelem Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződések jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a Halas Tűzvédelem Kft.-vel
kötendő vállalkozási szerződések megkötését.
-----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
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137/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Halas Tűzvédelem Kft-vel kötendő; Tűzvédelmi, Munkavédelmi
feladatok szaktevékenység végzésére, valamint Tűzvédelmi eszközök
karbantartása vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása
1.) A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztés szerint
jóváhagyja a Halas Tűzvédelem Kft-vel kötendő SZK2017/90 számú szerződést (Kiskunhalas, Szentháromság tér
9.) 2017. június 1. - 2022. május 31.-ig terjedő időszakra vonatkozó időszakra, 30.500 ft + áfa/hó havidíj mellett.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
-----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
138/2017.(VI.29.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Halas Tűzvédelem Kft-vel kötendő; Érintésvédelmi felülvizsgálatok,
villamos berendezések időszakos szabványossági (tűzvédelmi),
építmények villámvédelme szabványossági, valamint elektromos
kéziszerszámok éves gyakoriságú felülvizsgálatának végzésére
vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása
1.) A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztés szerint
jóváhagyja a Halas Tűzvédelem Kft-vel kötendő SZK2017/91 számú szerződést (Kiskunhalas, Szentháromság tér
9.) 2017. június 1. - 2022. május 31.-ig terjedő időszakra vonatkozó időszakra, 5.036 ft + áfa/hó havidíj mellett.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
_______________________
9.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette és elfogadja.
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10.)

Képviselői kérdések hozzászólások

Kispál István: Kérdezi, hogy a testület tagjainak közérdekű kérdése bejelenteni valója van-e?
Rozsnyai Attila: Kérdezi, hogy a körforgalommal milyen tervek vannak?
Kispál István: Az út karbantartása 3 évig a kivitelező feladata, de ha úgy látjuk akkor akár át
is vállalhatjuk a karbantartását.
Rozsnyai Attila: Úgy gondolja, hogy ez a körforgalom Kisszállás település körforgalma, amivel a településre jellemző díszítést, jelképet tárgyat helyezhetnénk el.
Kispál István: Megérdeklődjük a Közút kezelőt, hogy mire van lehetőségünk.
___________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 óra 00 perckor berekesztette.
Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

