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Kisszállás Község Önkormányzata 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2017. augusztus 04-i nyílt rendkívüli üléséről 

 

 

156/2017.(VIII.04.) ÖK   Óvoda pedagógus létszám bővítése 

 

157/2017.(VIII.04.) ÖK  A települési önkormányzatok rendkívüli önkor-

mányzati támogatás pályázatának benyújtásáról 

 

158/2017.(VIII.04.) ÖK  Kisszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratá-

nak módosításáról 

 

159/2017.(VIII.04.) ÖK  Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításá-

ról 

 

160/2017.(VIII.04.) ÖK  Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 

módosításáról 

 

161/2017.(VIII.04.) ÖK  A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavá-

sárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

 

162/2017.(VIII.04.) ÖK  Óvodafejlesztésre vonatkozó TOP-1.4.1-16 kód-

számú pályázat benyújtására 

 

163/2017.(VIII.04.) ÖK  2017. évi Tanyafejlesztési Program pályázat be-

nyújtásáról 

 

 

   

______________________ 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 04-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., 
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Malustyik László Rozsnyai Attila, Dr. Muskó Zsolt képviselők 

Zsoldos Ildikó bizottsági tag 

Malustyikné Deák Anita bizottsági tag 

Bundula Melinda intézményvezető 

Kiss Tibor Kft. ügyvezető 

Cs. Kovács Lászlóné jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatké-

pes, mivel a 7 képviselőből 7 fő jelen van.  

 

Az ülést megnyitja. 

 

Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra,  

 

-------- 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellen-

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napiren-

det fogadja el: 

 

 

 

 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

1) Falunapi rendezvények programjának meghatározása 

előadó: Kispál István polgármester 

 

2) Napraforgó Óvoda Intézményvezetőjének létszámbővítés iránti kérelme  

előadó: Kispál István polgármester 

 

3) Előterjesztés ÖNHIKI pályázat benyújtására 

előadó: Kispál István polgármester 

 

4) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei törzskönyvi nyilvántartásának módo-

sítására 

előadó: Kispál István polgármester 

 

5) Előterjesztés a „települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás” igénylésére. 

előadó: Kispál István polgármester 

 

6) Előterjesztés óvodafejlesztésre vonatkozó TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázat benyújtá-

sáról 

előadó: Kispál István polgármester  
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7) Előterjesztés az FVM „tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését cél-

zó települési és térségi fejlesztések támogatására” című TP-1-2017 kódszámú pályázat 

benyújtására 

előadó: Kispál István polgármester 

___________________________________ 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1) Falunapi rendezvények programjának meghatározása 

  Előadó: Kispál István polgármester 

         (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Falunapi rendezvények összeállításra kerültek, melyeket az 

előterjesztésben részletesen ismertettek a szervezők. 

Tartalmasnak és kielégítőnek találja az összeállított programot, sikerült a költségeket minimá-

lisra csökkenteni, így belefér az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor betervezett 

pénzügyi keretbe. Az előző évhez hasonlóan épül fel a rendezvény. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette és elfogad-

ja. 

 

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

 

2.)  Napraforgó Óvoda Intézményvezetőjének létszámbővítés iránti kérelme  

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a 2017. évi költségvetésben a Képviselő-testület az óvoda mű-

ködtetését 1.618.282 Ft önkormányzati kiegészítéssel fogadta el. Az év során a központi költ-

ségvetés az óvoda pedagógusok munkáját segítők 2017. január 1-től hatályba lépett illetmény 

emelése miatt 817.000 forint kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat részére. Ezzel az 

összeggel csökken az önkormányzati hozzájárulás mértéke. (801.282 Ft) 

Egy gyakornok óvónő bér-és járulék terhe ebben az évben (170.000 Ft/hó * 3 hónap) * 1,22 

járulék = 622.200 Ft plusz kiadást jelentene az önkormányzatnak. 

A kiadások az első félév során a tervezettnek megfelelően alakultak, előirányzat túllépésre 

nem került sor. Az Intézményvezető kérelmét a felsorolt tényadatok mellett javaslom meg-

vizsgálni, és a szükséges döntést meghozni. 

  

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 
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156/2017.(VIII.04.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Óvoda pedagógus létszám bővítése 

 

1. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete meg-

tárgyalta és az dönt egy fő óvoda pedagógus létszám bőví-

tésről. A létszámbővítéshez vezetői órakedvezmény miatt 

0,94 főre normatív támogatást az önkormányzat megkapja.  

A pedagógus bér és járulék költségét az önkormányzat 2017. 

évi költségvetése nem tartalmazza, ezért a személyi juttatá-

sok és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges 

módosítani. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és az óvoda-

vezetőt, a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

3.)   Előterjesztés ÖNHIKI 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 belügyminisz-

ter és a nemzetgazdasági miniszter pályázati kiírása a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatására. A támogatás a települési önkormányzatok működőképességé-

nek megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pá-

lyázható, felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. 

Mértékét egyedi felülvizsgálat alapján a megpályázott összeg keretein belül a miniszterek 

állapítják meg. 

Támogatási igényt az év során folyamatosan, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig lehet be-

nyújtani legfeljebb két alkalommal. 

A miniszterek a támogatásról szükség szerint folyamatosan, de legkésőbb 2017. december 10-

ig döntenek. A döntés során értékelési szempont annak vizsgálata, hogy az önkormányzat 

kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosított-e. 

A Magyar Államkincstár kitöltési útmutatója felhívja a figyelmet arra, hogy támogatási igény 

csak az önkormányzat gazdálkodásában jelentkező konkrét problémák kezelésére nyújtható 

be. A pályázat benyújtása előtt kifizetett tartozásra támogatás nem igényelhető. Amennyiben a 

támogatás elszámolása során bebizonyosodik, hogy az önkormányzat olyan tételeket szerepel-

tetett a pályázatában, melyek a pályázat benyújtása előtt kiegyenlítésre kerültek, az visszafize-

tési kötelezettséget von maga után. 

 

A miniszterek által jóváhagyott támogatást a Magyar Államkincstár előfinanszírozás kereté-

ben, egy összegben folyósítja. A támogatást az önkormányzat a folyósítást követő harmadik 

hónap utolsó napjáig használhatja fel. Önkormányzatunk gyermekétkeztetési és szociális 

alapellátási feladatokhoz tud támogatási igényt benyújtani az előterjesztésben szereplő táblá-

zat alapján. 

Amennyiben Önkormányzatunk augusztus 13-dika után nyújtja be igényét rendkívüli támoga-

tásra, úgy a táblázatban feltüntetetett összes számla legalább 30 napon túli lejáratú lesz, így a 

teljes összegre pályázhatnánk. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

157/2017.(VIII.04.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatának be-

nyújtásáról 

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztés szerint dönt arról, hogy 

pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok 2017. 

évi rendkívüli önkormányzati támogatására.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat 

benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

 

4.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei törzskönyvi nyilvántartásának módosí-

tására 

  Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy 2017. július 24. napján a Központi Címregiszterben átvezetés-

re került a Felszabadulás utca névmódosítása, amelynek kapcsán az önkormányzat intézmé-

nyei esetében gondoskodni kell az alapító okiratok módosításáról. Kéri a Képviselő-testületet, 

hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

158/2017.(VIII.04.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Kisszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisszállási Polgármesteri Hivatal 

Kisszállás Község Önkormányzata által 2012. február 27. napján kiadott 25/2012.(II.27.) ÖK 

számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 

következők szerint módosítom: 

Módosító okirat 

 

Jelenlegi alapító okirat  
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Módosított alapító okirat 

1.2.1. pont székhely cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 28.-ra változik 

2.2.2. pont székhely cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 28.-ra változik 

3.1.2. pont székhely cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 28.-ra változik 

 

Módosító rendelkezés:  Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő  

bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

____________________ 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

159/2017.(VIII.04.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda Kisszállás 

Község Önkormányzata által 2012. február 27. napján kiadott 26/2012.(II.27.) ÖK számú 

alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8/A. 

§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 

következők szerint módosítom: 

Módosító okirat 

 

Jelenlegi alapító okirat  

Módosított alapító okirat 

1.2.1. pont székhely cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 30.-ra változik 

2.2.2. pont székhely cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 28.-ra változik 

3.1.2. pont székhely cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 28.-ra változik 

3.2.2. pont székhely cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 28.-ra változik 

6.3. pont feladatellátási cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 30.-ra változik 

6.8. pont ingatlan címe: 6421 Kisszállás, Fő utca 30.-ra változik 

 

 

Módosító rendelkezés:  Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő  

bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

_____________ 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

160/2017.(VIII.04.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
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Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 

Kisszállás Község Önkormányzata által 2012. február 27. napján kiadott 28/2012.(II.27.) ÖK 

számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a –a 111. § 

(26) bekezdésére figyelemmel– a következők szerint módosítom: 

 

Módosító okirat 

 

Jelenlegi alapító okirat  

Módosított alapító okirat 

1.2.1. pont székhely cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 10.-re változik 

2.2.2. pont székhely cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 28.-ra változik 

3.1.2. pont székhely cím: 6421 Kisszállás, Fő utca 28.-ra változik 

 

 

Módosító rendelkezés:  Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő  

bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

__________________________ 

 

 

5.) Előterjesztés a „települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásá-

hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás” igénylésére. 

 

  Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési tör-

vény) 3. melléklet 1.9. pont szerinti „A településiönkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatására”. 

Az előterjesztésben részletesen ismertetésre kerültek azok a feltételek, amely alapján a pályá-

zatot benyújthatja az önkormányzat, az előző évhez hasonlóan. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint nyújtsa 

be a szociális tűzifavásárlás támogatási igényét a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatóságához. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

161/2017.(VIII.04.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támoga-

tásáról 
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1. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy igényt nyújt be a 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1. 

9. pont szerinti „A településiönkormányzatok szociális célú tüze-

lőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”. 

2. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szo-

ciális célú tűzifavásárláshoz 318.000 Ft + áfa saját forrást biztosít 

a 2017. évi költségvetéséből. 

3. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bizto-

sítja a tűzifa szállításából származó költségeket a 2017. évi költ-

ségvetéséből. 

4. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilat-

kozik, hogy az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesü-

lőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

5. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felha-

talmazza a polgármestert a szociális célú tűzifavásárláshoz kap-

csolódó kiegészítő támogatás igénylésének benyújtására. 

 

________________________________ 

 

 

6.) Előterjesztés óvodafejlesztésre vonatkozó TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázat benyújtá-

sáról 

  Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Bács-Kiskun megye 

települései a 2013. december 1. – 2014. szeptember 30 közötti időszakra együttműködési 

megállapodást kötöttek a Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési koncepció és program kidolgo-

zására. 

A 2014-2020 programozási időszakban a Települési Önkormányzat Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében megvalósítandó projektjei esetében 

ez az együttműködés a projektek előkészítése, illetve megvalósítása során egyaránt folytató-

dik. A projekt előkészítési feladatokban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 100 %-os tu-

lajdonában lévő Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. lesz a partnere a tele-

pülési önkormányzatoknak.  

 

A TOP megjelent pályázatai közül a TOP-1.4.1-16 kiírásra önkormányzatunk pályázati anya-

got állított össze, a foglalkoztatás és az éltminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével ” Óvodafejlesztés Kisszálláson” címmel, Óvo-

daépület felújítása, bővítése, eszközbeszerzés 80.000.000,- Ft értékben  100 % támogatási 

intenzitással  történne. 

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és fogadja el. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 
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162/2017.(VIII.04.) ÖK    H A T Á R O Z AT  

 

Óvodafejlesztésre vonatkozó TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázat benyújtására 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Kisszállás Község Önkor-

mányzata pályázatot nyújtson be a TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és 

az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmé-

nyek, közszolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra bruttó 

80.000.000,- Ft támogatási összegre. 

 

2.) A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat be-

nyújtására az előterjesztésben szereplő paraméterekkel, felhatalmazza 

továbbá a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére, doku-

mentumok aláírására. 

 

__________________________________ 

 

 

7.)   Előterjesztés a FVM „tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését 

célzó települési és térségi fejlesztések támogatására” című TP-1-2017 kódszámú pá-

lyázat benyújtására 

  Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a 2017. évi Tanyafejlesztési Program felhívásai megjelentek. 

Az előterjesztésben szereplő célterületek közül javasolom, hogy a 2017. évi tanyafejlesztési 

Program 1. célterületére nyújtson be pályázatot az önkormányzat, amely keretében a tanya-

gondnoki buszok javítását (bruttó 1.887.663,- Ft), üléshuzatainak (bruttó103.378,- Ft), gumi-

szőnyegeinek (bruttó: 97.215,-) beszerzését finanszíroznánk. 

A fejlesztés költsége összesen 2.088.256,- Ft, amelyből a szükséges önrész 208.826,- Ft. Kéri 

a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

163/2017. (VIII.4.) ÖK    H A T Á R O Z AT 

2017. évi Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtásáról 

1.) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete meg-

tárgyalta a 2017. évi Tanyafejlesztési Program felhívását mind-
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három célterület figyelembevételével és döntött, hogy az Ön-

kormányzat pályázatot nyújt be a TP-1-2017 a tanyák, valamint 

a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és tér-

ségi fejlesztések támogatására pályázat 1/a -  tanyagondnoki 

szolgálatok fejlesztése – célterületére.  

2.) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szükséges 

208.826,- Ft önrészt a 2017. évi költségvetésből biztosítja. 

3.) A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a pályá-

zat beadására, valamint a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok aláírására. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 21 óra 00 perckor bere-

kesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Kispál  István               Csíszár Csaba 

   polgármester        jegyző 


