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Kisszállás Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. július 12-i nyílt rendkívüli üléséről
150/2017.(VII.12.) ÖK

A települési önkormányzatok rendkívüli szociális
támogatása pályázat benyújtásáról

151/2017.(VII.12.) ÖK

A TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosító
számon „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése”
tárgyú támogatási szerződés jóváhagyásáról

152/2017.(VII.12.) ÖK

2017. évi Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtásáról

153/2017.(VII.12.) ÖK

A konyhafelújításra vonatkozó TOP-os támogatási kérelem benyújtásáról (TOP-4.2.1-16 szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése)

154/2017.(VII.12.) ÖK

Településrendezési eszközök módosítása

______________________
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. július 12-én 19.00
órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csíszár Csaba jegyző
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,
Malustyik László Rozsnyai Attila, Dr. Muskó Zsolt képviselők
Barta Attiláné jegyzőkönyvvezető.
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) Javaslat a 2017. évi rendkívüli szociális támogatási pályázat benyújtására
előadó: Kispál István polgármester
2) Iparterület fejlesztése Kisszálláson TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 számú projekt
támogatási szerződésének jóváhagyása
előadó: Kispál István polgármester
3) Javaslat a 2017. évi tanyafejlesztési pályázat benyújtására
előadó: Kispál István polgármester
4) Tájékoztató az 509/5/C és 509/5/D helyrajzi számú üzemépületek tulajdonjogának
rendezése ügyében
előadó: Kispál István polgármester
5) Javaslat a konyhafelújításra vonatkozó TOP-os támogatási kérelem benyújtására
(TOP-4.2.1-16 szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése)
előadó: Kispál István polgármester
6) Javaslat a „volt puki” épületek és a Tavasz u. 1. szám alatti területek (509/5/A, és
509/5/B, 509/5/C, 509/5/D, 508, hrsz.-ú) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására.
előadó: Kispál István
ZÁRT ÜLÉS
7) Tamási Bernadett Kisszállás, Kodály u. 8. szám alatti lakos önkormányzati lakásbérleti kérelmi ügye
előadó: Kispál István polgármester
___________________________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Javaslat a 2017. évi rendkívüli szociális támogatási pályázat benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III.1. pont szerint megjelent a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázati kiírása a települési önkormányzatok rendkívüli
szociális támogatására, melynek keretében az önkormányzatok a Szoc.tv. 45. §-a szerinti települési támogatások 2017. évi kifizetéséhez kaphatnak vissza nem térítendő támogatást.
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A támogatásra azok a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek egy
lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32.000 forintot. A település egy lakosra jutó
adóerő-képessége 11.393 Ft (28.402.407 Ft, a lakosságszám; 2493 fő)
Javasolja, hogy az önkormányzat rendkívüli szociális támogatásra nyújtsa be pályázatát, hiszen a 2016 évhez képest a településnek 2.865.000 Ft-tal szűkebb szociális keretből kell gazdálkodnia. Ebből a szűkebb keretből 5.882.000 forint normatívát kellett átcsoportosítania a
tanyagondnoki szolgálat, és a szociális étkeztetés működtetéséhez.
A települési támogatások különböző jogcímein 2016. évben 17.770.950 ft-ot folyósított az
önkormányzat. Ebben az évben előirányzatként az ellátottak pénzbeli juttatásaira 13.965.504
ft fordítható, amely összeg -3.805.446 forint csökkenés az előző évhez viszonyítva. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását követően, kénytelen
volt módosítani a 3/2016.(II.16.) Szociális juttatások rendszeréről szóló rendeletét. A módosítás szerint a rendszeresen folyósítható gyógyszertámogatás adható havi legmagasabb összegét
felére (3.000 Ft) csökkentette, az ugyancsak rendszeresen folyósítható lakhatási támogatási
jogosultságot csak a fűtési szezonra (okt.15-ápr.15-ig) korlátozta.
Más területről azóta sem tudott az önkormányzat forrást átcsoportosítani a szociális ellátásokra, és előre láthatóan plusz bevétele sem fog keletkezni. A rászorulók más módon jövedelmeiket kiegészíteni nem tudják, ezért számítanak az önkormányzat későbbi segítségére.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fenti kiegészítéssel fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
150/2017.(VII.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A települési önkormányzatok rendkívüli szociális
támogatása pályázat benyújtásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztés szerint dönt arról, hogy
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok 2017.
évi rendkívüli szociális támogatására című pályázati kiírásra.
Az igényelt támogatás összege 6.562.000 Ft, a pályázatot önerő vállalása nélkül lehet benyújtani és megvalósítani.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére
------------2.) Iparterület fejlesztése Kisszálláson TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 számú projekt
támogatási szerződésének jóváhagyása
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előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a szerződést alá kell írnunk, ahhoz, hogy a támogatási előleget
megkapja az önkormányzat. A szerződés tartalmáról egyeztetett a Kincstárral és a tervezővel,
elfogadható ebben a formában.
Ceglédi Zoltánné dr.: Kér részletesebb tájékoztatást a testületi döntések érdekében. Szeretné
tudni, hogy a projekt utófinanszírozott lesz vagy nem?
Kispál István: A projekt megvalósítása idejére egy elkülönített számlát nyit az önkormányzat,
ahová az előleg érkezni fog. A kifizetések folyamatosan arról fognak történni. A közbeszerzési eljárások következnek, erre vonatkozóan az önkormányzat már kötött szerződést a BácsTender Kft-vel. A szerződést felül kell vizsgálni, olyan szempontból, hogy korábbi közbeszerzésekre szakosodott partnereink, akiknek a munkájával elégedettek voltunk, tudnának-e
ajánlatot tenni a feladatok elvégzésére.
Csiszár Csaba: a projektre vonatkozóan az államkincstár 100% előleget folyósította már, melyet az önkormányzat megkapott
Ceglédi Zoltánné dr.: Szeretné látni a részleteket, hogy a támogatásból mi fog megvalósulni.
Kispál István: természetesen folyamatosan tájékoztatja képviselő-társait minden történésről a
projekt kapcsán. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a fenti kiegészítéssel a határozati javaslatot
fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
151/2017.(VII.12.) ÖK

HATÁROZAT

A TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosító számon „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” tárgyú támogatási szerződés jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyja TOP-1.1.1-15-BK1-201600004 azonosító számon „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” tárgyú támogatási szerződést a nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programokat Irányító Hatóság, mint támogató képviseletében
eljáró, Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződést az előterjesztésben szereplő feltételekkel.
3.) Javaslat a 2017. évi tanyafejlesztési pályázat benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy 2017. évi Tanyafejlesztési Program felhívásai megjelentek.
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A pályázati felhívásokban foglaltaknak megfelelően a nemzeti Tanyafejlesztési Program pályázatainak benyújtásához az internetes felület a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján 2017. augusztus 7-én (hétfőn) reggel 08 órától a források kimerüléséig, vagy 2017. szeptember 6. (szerda) 23 óra 59 percig van lehetőség az adatlap elektronikus kitöltésére és véglegesítésére. A pályázat támogatási intenzitása legfeljebb 90 % lehet.
Javasolja, hogy a 2017. évi tanyafejlesztési Program 1. célterületre nyújtson be az Önkormányzat pályázatot, amely keretében a két tanyagondnoki buszunk javítását, és a buszok
üléshuzatainak, gumiszőnyegeinek beszerzését kérné az önkormányzat támogatni, továbbá a
működő segélyhívó rendszer üzemeltetési költségeihez kérjünk támogatást.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
152/2017.(VII.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT

2017. évi Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2017. évi Tanyafejlesztési Program felhívását mindhárom célterület figyelembevételével és
döntött, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be az
1. célterületre TP-1-2017 a tanyák, valamint a tanyás
térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázat megvalósításához szükséges önrészt a 2017.
évi költségvetésből biztosítja,
A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásár, valamint a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.
____________________________
4.) Tájékoztatás az 509/5/C és 509/5/D helyrajzi számú üzemépületek tulajdonjogának
rendezése ügyében
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat által megbízott ügyvéd tájékoztatása szerint a
tulajdonjog rendezése ügyében egyezség nem fog létrejönni. Valószínűsíthető, hogy peres
eljárás lesz au ügyből. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy gyorsítsa
az eljárást, annak érdekébe, hogy a fejlesztés ne kerüljön veszélybe.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette és elfogadja.
__________________________
5.) Javaslat a konyhafelújításra vonatkozó TOP-os támogatási kérelem benyújtására (TOP-4.2.1-16 szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése)
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzati konyha épület felújítására és eszközbeszerzésre vonatkozó támogatási kérelem elkészült. Az elnyerhető támogatás hatvan millió forint,
amely tartalmazza az épület szigetelését, parkoló kialakítását, belső átalakításokat. Bonyolítja
az építési engedély megszerzését a műemlékvédelemi felügyelet hozzájárulásának a megérkezése.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
153/2017.(VII.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A konyhafelújításra vonatkozó TOP-os támogatási kérelem benyújtásáról
(TOP-4.2.1-16 szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése)
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Kisszállás
Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a TOP4.2.1-16 szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati felhívásra bruttó
60.000.000,- Ft támogatási összegre,
melynek keretében a Kisszállás 448 hrsz. alatt lévő önkormányzati ingatlan (önkormányzati konyha) felújítására fordítja.
A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat előkészítésére és beadására az előterjesztésben
szereplő paraméterekkel, valamint a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.
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6.) Javaslat a „volt puki” épületek és a Tavasz u. 1. szám alatti területek (509/5/A, és
509/5/B, 509/5/C, 509/5/D, 508, hrsz.-ú) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására.
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az iparterület fejlesztési pályázat megvalósítása miatt szükségszerű lenne a Puki terület és környékének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani. Ez azért
lenne célszerű, mert a településrendezési eszközök módosítását egyszerűsített eljárásban tudná lefolytatni az önkormányzat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
154/2017.(VII.12.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Településrendezési eszközök módosítása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete településfejlesztési döntésként a következő határozatot hozta:
1.) Az elnyert támogatás megvalósítása érdekében kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja az 509/5 hrsz-ú térséget.
2.) A kiemelt fejlesztési területen megvalósítandó beruházás érdekében
a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezi, amely során a GKSZ (kereskedelmi szolgáltató terület) GIP (ipari gazdasági
terület) átsorolásra kerül sor.
3.) Felkéri polgármester az előírt egyeztetések elvégzésére és azt követően a településrendezési eszközök módosításának előterjesztésére.
__________________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 21 óra 00 perckor berekesztette.
Kmf.
Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

