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Kisszállás Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. augusztus 31-i nyílt üléséről
165/2017.(VIII.31.) ÖK

Napraforgó Óvoda 2016/2017. évben végzett munkájáról
szóló beszámoló elfogadása

166/2017.(VIII.31.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda
vezetői pályázatának kiírására

167/2017.(VIII.31.) ÖK

Varga Nándorné Kisszállás, Fő u. 49. Napraforgó Óvoda
vezetői megbízása

168/2017.(VIII.31.) ÖK

2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

169/2017.(VIII.31.) ÖK

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat meghirdetéséről

14/2017.(IX.01.) ÖK R

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

170/2017.(VIII.31.) ÖK

Polgármesteri hatáskörben és az átruházott hatáskörben
hozott 2017. év I. félévi döntésekről szóló beszámoló elfogadása

171/2017.(VIII.31.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi szociális
keretének időarányos felhasználásáról szóló beszámoló
elfogadása

172/2017.(VIII.31.) ÖK

Kisszállás
településrendezési
eszközeinek
154/2017.(VII.12.) ÖK. határozattal kezdeményezett
módosítása, partneri egyeztetésének lezárása

173/2017.(VIII.31.) ÖK

A helyi identitás és kohézió erősítés (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat benyújtására és hozzá kapcsolódó
konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyására

174/2017.(VIII.31.) ÖK

Szeretlek Magyarország program elfogadása

175/2017.(VIII.31.) ÖK

Lakossági közmeghallgatás idejének és napirendjének
meghatározásáról
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176/2017.(VIII.31.) ÖK

A mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására
kiírt pályázat benyújtásáról

177/2017.(VIII.31.) ÖK

Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány 2017. évi támogatásáról
______________________
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-án
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
Bundula Melinda intézményvezető
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 az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra,

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2016/2017. tanévben végzett munkájáról
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
2.) Javaslat Óvoda vezetői pályázat meghirdetésére, valamint Varga Nándorné óvoda vezetői feladatok ellátásával való megbízására óvoda vezetői pályázat lefolytatásáig terjedő időszakra
Előadó: Kispál István polgármester
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3.) Javaslat Kisszállás Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatának elfogadására
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Javaslat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának meghirdetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Javaslat a Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadók: Kispál István polgármester, Csiszár Csaba jegyző,
Benedek János Bizottsági Elnök
8.) Beszámoló a szociális keret időarányos felhasználásáról
Előadó: Kispál István polgármester, Csiszár Csaba jegyző
9.) Kisszállás településrendezési eszközeinek 154/2017.(VII.12.) ÖK. határozattal kezdeményezett módosítása partneri egyeztetésének lezárása
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
TOP pályázatokról és a hozzájuk kapcsolódó Vidékfejlesztési pályázatról szóló
átfogó tájékoztató
Előadó: Kispál István polgármester
11.)
Előterjesztés „Helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16) megnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának tárgyában
Előadó: Kispál István polgármester
12.)

Javaslat a Szeretlek Magyarország önkormányzati rendezvény megszervezésére
Előadó: Kispál István polgármester

13.)
Javaslat a lakossági közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározására
Előadó: Kispál István polgármester
14.)

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

15.)
Előterjesztés pályázat benyújtásáról mini bölcsődei férőhelyek kialakításának
támogatására
Előadó: Kispál István polgármester
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16.)

Kutya menhely támogatásáról
Előadó: Kispál István polgármester

17.)

Képviselői kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS
18.)
Nagy Tamás kérelme a Fő u. 39. számú Önkormányzati ingatlan karbantartási
munkáinak ellátására.
Előadó: Kispál István polgármester
19.)

Sánta Ferenc Orgona utca 2. önkormányzati bérlakás kérelmi ügye
Előadó: Kispál István polgármester

___________________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2016/2017. tanévben végzett munkájáról
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés és kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016/2017. nevelési évről szóló
óvodavezetői beszámolót a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Megjegyzi, hogy igen precíz, sok munkával összeállított beszámolót kapott a bizottság, és a
testület.
Benedek János: Egyetért a Bizottság Elnökének felszólalásával, és megjegyzi mellé, bizony
látszik, hogy mennyi munkát fektettek bele az elkészítők, mire így összeállhatott a beszámoló.
Természetesen elfogadásra javasolja az előterjesztést.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
165/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT
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Napraforgó Óvoda 2016/2017. évben végzett
munkájáról szóló beszámoló elfogadása
A Képviselő-testület megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Napraforgó Óvoda 2016/2017.
nevelési évről szóló Óvodavezetői beszámolóját.
___________________________
2.) Javaslat Óvoda vezetői pályázat meghirdetésére, valamint Varga Nándorné óvoda
vezetői feladatok ellátásával való megbízására óvoda vezetői pályázat lefolytatásáig
terjedő időszakra
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Napraforgó Óvoda vezetőjének vezetői megbízása 2017.
augusztus 31-én lejár, ezért a magasabb vezetői megbízásra pályázatot kell kiírni a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdése értelmében.
A jelenlegi intézményvezető ismételt megbízása pályázat kiírása nélkül nem lehetséges, mivel
már két alkalommal kapott vezetői megbízást a Képviselő-testülettől, így a pályáztatást a jogszabály kötelezően előírja.
A pályázattal kapcsolatos időpontok meghatározását az NKI által kezelt honlapon történő
közzététel napjától kell számítani. A pályázat beadási határideje a közzétételtől számított legalább 30 nap.
A véleményezési szakasz lejártát követően – várhatóan 2017. november 30. –kerül sor a Képviselő-testületi ülésére, melyre valamennyi pályázó írásbeli meghívást kaphat.
A pályázatot május hónapban kellett volna kiírni, hogy szeptember 1. nappal már kinevezett
új vezetője legyen az óvodának. Sajnos ez elmaradt, ezért javasolja, hogy a jelenlegi vezetőt
megbízási szerződéssel alkalmazza az önkormányzat a pályáztatás idejére, a törvényben meghatározott feltételek mellett.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Varga Nándornét 2017. szeptember
1-től 2017. november 30-ig megbízással alkalmazza az önkormányzat óvodavezetőként, a
pályáztatás idejére.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
166/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda vezetői pályázatának kiírására
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Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a fenntartásában működő Napraforgó
Óvoda intézményvezetésére 2017. december 1-től
2022. július 31-ig. A Képviselő-testület megbízza a
jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről gondoskodjon.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
167/2017.(VIII.31.) ÖK

HATÁROZAT

Varga Nándorné Kisszállás, Fő u. 49. - Napraforgó Óvoda vezetői megbízása
Varga Nándorné Óvodavezetői megbízatása 2017. augusztus 31. nappal lejár. Az intézményvezetői pályázat kiírásáról Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
a166/2017(VIII.31.) önkormányzati határozatával döntött, a
pályázati eljárás várható ideje 2017. november 30-ig lezárul.
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42 §. 2. pontjában biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve az 1992. évi XXXIII. törvényben, a
végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben foglaltakat, Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda vezetői teendőinek ellátásával
megbízza Varga Nándorné (sz: Gregus Mária, Kiskunhalas,
1964.10.07. an.: Sztakó Etelka) Kisszállás, Fő u.49. szám
alatti lakost, 2017. szeptember 1-től 2017. november 30-ig
terjedő időre változatlan feltételekkel és illetménnyel.
Illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján:
alapilletmény:
327 667,- Ft/hó
intézményvezetői pótlék:
70 847,- Ft/hó
nehéz körülmények között végzett
munka pótlék:
17 712,- Ft/hó
kerekítésből adódó illetmény:
- 26,-Ft/hó
____________________________________________
Összesen:
416 200,- Ft/hó
___________________________
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3.) Javaslat Kisszállás Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatának elfogadására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi
esélyegyenlőségi programokról. A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség
esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az
intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2015.(VII.29.) ÖK határozatával
fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
2013. július 1-jétől minden hazai, EU társfinanszírozású vagy egyéb, pályázat útján elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a település, ha rendelkezik a testület által elfogadott HEP-vel,
továbbá be tudja mutatni az abban tervezett intézkedések és pályázni kívánt fejlesztés közötti
összhangot is.
2017. évben ismét sor került az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően a helyi esélyegyenlőségi
program felülvizsgálatára, melyet a települési önkormányzat köztisztviselője készített el az
esélyegyenlőségi mentor irányításával.
Áttekintésre kerültek az esélyegyenlőséget megalapozó illetve az önkormányzat feladatellátását meghatározó jogszabályok, továbbá mindazon intézkedések, amelyeket az elmúlt négy
évben terveztünk megvalósítani. A helyzetelemzést megalapozó adatok frissítésére a helyi
adatbázis, illetve az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszer (továbbiakban: TEIR) szolgált.
Jelen felülvizsgálat során nagy hangsúlyt kapott a szegregáció témaköre. A 2017. május hónapban KSH által kiadott igazolás néhány belterületi utcát és külterületi körzetet szegregált
területként jellemzett.
A megállapítás alapját az alacsony iskolai végzettség, az alacsony foglalkoztatottság képezte,
a lakások többsége komfort nélküli és félkomfortos komfortfokozatúként szerepel.
Összességében elmondhatjuk, hogy az Intézkedési Tervben korábban meghatározott célok a
következő évek célkitűzéseiként is szerepelnének. (pld: közfoglalkoztatás, - nagycsaládosok
és idősek részére közösségi programok, - megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása).
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

168/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

8
A Képviselő-testület megtárgyalta és az önkormányzat
2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát és azt az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
__________________________
4.) Javaslat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának meghirdetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Kisszállás község Önkormányzat Képviselőtestülete a 187/2015. (X.29.) ÖK határozatával Bundula Melinda Kisszállás, Deák F. u. 2.
szám alatti lakost, az intézmény közalkalmazottját teljes munkaidőben, ideiglenes hatállyal
bízta meg Kisszállás Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár vezetői feladatainak ellátásával 2015. október 29. napjától 2017. október 28. napjáig terjedő időszakra.
Tekintettel a határozott idejű megbízásra szükségessé vált az intézmény magasabb vezetői
beosztásra vonatkozó pályázatát meghirdetnünk.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, az előterjesztéshez csatolt feltételekkel a
pályázati felhívás közzétételét.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
169/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói pályázat meghirdetéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és pályázatot ír ki a fenntartásában működő Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetésére
2017. október 29-től 2022. október 28-ig. A Képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott tartalommal a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.
___________________________
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5.) Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő-testület 2017. február 27-én a
6/2017.(II.27.) ÖK számú rendeletével elfogadta az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szervének és az önállóan működő intézményeinek 2017. évi költségvetését. A Képviselő-testület által elfogadott eredeti költségvetés az év
során egy alkalommal már módosításra került.
A költségvetés főösszege az eredeti előirányzathoz képest 71.808 e Ft-tal növekedett.
A költségvetés bevételi oldala a központi költségvetésből folyósított támogatások pótelőirányzataival (szociális ágazati pótlék, kulturális ágazati pótlék, 2017. évi bérkompenzáció,
könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, megemelkedett polgármesteri illetmény támogatása),
a 2017-ben elinduló új közfoglalkoztatási programok támogatásával földterület értékesítés
bevételével és egyéb működési bevételekkel növekedett meg.
A költségvetés kiadási oldala a közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásaival, valamint a programokban elszámolható kis és nagyértékű eszközbeszerzéseivel növekedett meg.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta, a tájékoztatást tudomásul vette és elfogadásra javasolja.
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek a tájékoztatás elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette és elfogadja.
___________________________
6.) Javaslat a Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének
módosítására
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
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rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza,
valamint a rendelet mellékletei módosulnak.
Fentiek alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására az előterjesztés
szerint javaslom.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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:
14/2017.(IX.01.)
önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
___________________________
7.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadók: Kispál István polgármester, Csiszár Csaba jegyző,
Benedek János Bizottsági Elnök
(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, javasolja a Képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló beszámolók elfogadását.
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint, javasolja a Képviselőtestületnek az átruházott hatáskörökben hozott döntések elfogadását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
170/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Polgármesteri hatáskörben és az átruházott hatáskörben hozott
2017. év I. félévi döntésekről szóló beszámoló elfogadása
A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja a polgármesteri, valamint az átruházott hatáskörben hozott 2017. év I. félévi döntésekről
szóló beszámolót.
___________________________
8.) Beszámoló a szociális keret időarányos felhasználásáról
Előadó: Kispál István polgármester, Csiszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testületnek március 31-i ülésén döntenie kellett a
települési támogatások jelentős mértékű csökkentéséről, a jelentős állami támogatás csökkenése miatt. Az optimális keret felhasználás érdekében indokolt az év során akár több alkalommal is a juttatásokat felülvizsgálni és a szükséges döntéseket meghozni.
Ennek a keretnek a felhasználását terheli az előterjesztésben szereplő ellátási formákon túl a
szociális tűzifa pályázathoz szükséges önerő is. A pályázat beadásakor vállalta a testület, hogy
a pályázható legnagyobb mennyiséghez biztosítja az önerőt. A támogatás ehhez képest hol
több, hol kevesebb mint 50% körüli volt az előző években.
A táblázat bemutatja, hogy támogatási formák szerint mennyi volt a terv, mennyi a tényleges
kiadás augusztus 18-ig bezárólag, mennyi az év végéig várhatóan felmerülő kiadás.
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 beszámoló elfogadását.
-----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
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171/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi szociális keretének
időarányos felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 2017. évi szociális keretének időarányos felhasználásáról szóló beszámolót.
-----------9.) Kisszállás településrendezési eszközeinek 154/2017.(VII.12.) ÖK. határozattal kezdeményezett módosítása partneri egyeztetésének lezárása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő-testület az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva 154/2017.(VII.12.) ÖK. határozatában pályázati
eredményessége érdekében kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását, amely
során az 509/5 hrsz-ú térségben ipari terület kerül kijelölésre.
A településrendezési eszközök módosítását indító határozatban kiemelt fejlesztési területté is
nyilvánította Képviselő-testület a fenti térséget. Az egyeztetésre bocsátható munkarészeket
(településrendezési eszközök tervezete, megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat) a tervező
elkészítette. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területet érintő módosítás jóváhagyását
megelőző egyeztetése a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. r (továbbiakban: Eljr.) „30. A
tárgyalásos eljárás” -ra érvényes szabályai szerint történhet.
A partnerségi egyeztetés a tervező (Építészműhely Kft, felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet)
által elkészített munkarészekkel megtörtént, annak jegyzőkönyve az előterjesztés 1. sz.
melléklete.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
172/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás településrendezési eszközeinek 154/2017.(VII.12.) ÖK. határozattal kezdeményezett módosítása, partneri egyeztetésének lezárása
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1.)

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42. §
(1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva elfogadja
Kisszállás
község
településrendezési
eszközeinek
154/2017.(VII.12.) ÖK. határozattal indított módosításának partneri
egyeztetését.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert jelen határozat
közzétételét követően a Kormányrendelet 40. § szerinti záró
szakvélemény megkérésére és azt követően a jóváhagyás
előterjesztésére.
___________________________
10.) TOP pályázatokról és a hozzájuk kapcsolódó Vidékfejlesztési pályázatról szóló
átfogó tájékoztató
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a napirend kapcsán részletesen tájékoztatást ad a folyamatban
lévő TOP-os pályázatok és a hozzájuk kapcsolódó Vidékfejlesztési pályázatok helyzetéről.
(határidők, döntések, szerződések). Csalódott, hogy egyes pályázatok elbírálási eredményére
esetenként egy évnél többet is kell várni. Előre láthatólag az építés területén gondot fog
okozni, hogy az önkormányzatok egyszerre szeretnének majd pályázatokat megvalósítani.
Nem lesz könnyű megfelelő kivitelezőt találni majd.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette és elfogadja.
_________________________
11.)
Előterjesztés „Helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16) elnevezésű
pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának tárgyában
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztésben részletezett pályázati
felhívásra konzorciumi keretek között településünknek lehetősége van támogatási kérelmet
benyújtani a TOP keretein belül a pályázatban szereplő programokra.
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Tovább foglalkoztatási kötelezettség és a programok folytatására vonatkozó kötelezettség
nincs. Az információs pontként szolgáló honlapot kell üzemeltetni a projekt fizikai zárását
követő 3 évig.
A felhívásra konzorciumot kívánunk létrehozni, amelyben: Tompa, Kelebia, Kisszállás, Balotaszállás, Kunfehértó, Zsana szerepelne.
A konzorciumvezetői feladatokat Tompa Város Önkormányzata látja el. A pályázat benyújtási
határideje 2017. szeptember 29.
A konzorciumi partnerek száma nem korlátozott, azonban egy pályázat keretében csak olyan
települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyekkel egymással szomszédosak vagy közös
önkormányzati hivatalt működtetnek. Egy települési önkormányzat egy támogatási kérelemben vehet részt. A megvalósításba bevont lakosok száma összesen maximum 15 000 fő (esetünkben: 13.551 fő). A támogatás maximális összege 50 millió Ft, mely 100 %-os támogatási
intenzitású.
A pályázati felhívások keretei között az egyes településeken megvalósuló konkrét tevékenységek köre, és az azokra vonatkozó konkrét költségvetés a támogatási kérelmek elkészítése
során véglegesedik.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a konzorciumba lépjünk
be és javasolja a pályázat benyújtását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
173/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A helyi identitás és kohézió erősítés (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat benyújtására és
hozzá kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyására.
Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.116) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó
konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatokat,
azok benyújtásával egyetért. Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kispál István polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, és a pályázatok benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodásokat aláírja.
12.)
Javaslat a Szeretlek Magyarország önkormányzati rendezvény megszervezésére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

15
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a több éve országos rendezvény a Szent Mihály napi hagyományhoz kapcsolódó Itthon vagy! Magyarország szeretlek rendezvény.
Szeptember 29-e Mihály nap ehhez legközelebb eső szombat szeptember 30-a az idei évben.
Jelezték, hogy nagy busszal budapesti színház-látogatásra mennek sokan, akik egyébként szeretnének ezen a rendezvényen is részt venni. Alkalmas lenne ez okból is és a rövid határidő
miatt is az október 7-re eső szombaton tartani ezt a rendezvényt. A művelődési ház költségvetésében erre a programra nem lett tervezve összeg, önkormányzati kiadásoknál szerepel, a
falunapi rendezvények költségétől függ a jelen rendezvény, szervezése.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
174/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Szeretlek Magyarország program elfogadása
A Képviselő-testület megtárgyalta és megbízza a Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy 2017. október 7re szervezze meg a „Szeretlek Magyarország „rendezvény programjait helyi fellépők bevonásával.
_________________________________
13.) Javaslat a lakossági közmeghallgatás időpontjának és napirendjének
rozására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

meghatá-

Kispál István: Javaslom, hogy a 2017. évi lakossági közmeghallgatás időpontjára a Képviselőtestület belterületen a szeptember 11. (hétfő) du. 18.00 óra (helye a Művelődési Ház), illetve
külterületen a szeptember 12. (kedd) du. 16.00 órai időpontokat tűzze ki (helye Újfalu, Tanyaklub). Javasolja, hogy a közmeghallgatás napirendjeként az alábbiak kerüljenek meghatározásra:
1.) Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi munkájáról
2.) A szennyvízzel kapcsolatos tapasztalatok
3.) Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési pályázatokról
4.) Tájékoztató az ipari terület kijelöléséről, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, valamint a településképi arculati kézikönyvről
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
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175/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Lakossági közmeghallgatás idejének
és napirendjének meghatározásáról
A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 42. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület a 2017. évi közmeghallgatások időpontját
és napirendjét az alábbiakban határozza meg:
➢ 2017. szeptember 11. (hétfő) 1800 Művelődési ház
➢ 2017. szeptember
Tanyaklub

12.

(kedd)

1600

Újfalu-

Napirend:
1. Tájékoztató Kisszállás Község Önkormányzata
2017. évi munkájáról
Előadó: Kispál István polgármester
2. A szennyvízzel kapcsolatos tapasztalatok
Előadó: Kispál István polgármester
3. Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési pályázatokról
Előadó: Kispál István polgármester
4. Tájékoztató az ipari terület kijelöléséről, a kiemelt
fejlesztési területté nyilvánításról, valamint a településképi arculati kézikönyvről.
Előadó: Kispál István polgármester
_______________________

14.)

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.
15.) Előterjesztés pályázat benyújtásáról mini bölcsődei férőhelyek kialakításának
támogatására
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Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a A nemzetgazdasági miniszter – belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben- pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Költségvetési törvény)
3. melléklet II. 11. pont szerinti Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására. Az
1,1 milliárd forint keretösszegű, kormányzati forrásból megvalósuló pályázatra olyan önkormányzatok jelentkezhetnek, ahol jelenleg nincs bölcsődei ellátás, a lakosságszám 10 ezer alatt
van és az egy lakosra jutó adóerőképesség 20 ezer forint alatti. (Hatszáz olyan önkormányzat
van az országban, amelyek megfelelnek a pályázati kritériumnak.)
A mini bölcsőde január 1-jétől egy új ellátási forma, és létesítésénél kevesebb minimumfeltételnek kell megfelelni. Mini bölcsőde az, ahol legfeljebb 7-8 gyermeket fogadnak, és a jogszabály szerint egy kisgyermeknevelőt és egy dajkát kell csak alkalmazni.
A pályázat során maximum 10 millió forinthoz lehet jutni azzal, hogy a minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a beruházási összköltség 5 %-a.
Az elnyert összeg 70 százalékát eszközbeszerzésre is lehet fordítani.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
176/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

A mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
1. A testület egyetért azzal, hogy Kisszállás Község
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Mini bölcsődei
férőhelyek kialakításának támogatására című pályázati
felhívásra bruttó 9.500.000,- Ft támogatási összegre, amely
támogatásból a meglévő, Kisszállás Fő u. 30. szám (529 hrsz.)
alatti óvodában kialakítandó mini bölcsődei csoport
fejlesztését finanszírozná.
2. A projekt önerő szükséglete 500.000,- Ft, amely összeg az
önkormányzatunk 2017. évi költségvetésében rendelkezésre
áll.
3. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat előkészítésére és beadására az előterjesztésben
szereplő paraméterekkel, valamint a benyújtáshoz szükséges
nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.
16.)

Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány támogatási kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a kóbor és elhanyagolt kutyák helyzetének
javítására vonatkozó lehetőségink igen korlátozottak. Kiskunhalason működő telep nem fogad
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a környékből kutyákat, mert nincs szabad kapacitásuk. Együttműködési megállapodás kötésére nem lát a kiskunhalasi önkormányzat lehetőséget.
A helyi önkéntesek kiskunhalasi állatmentő alapítvány segítségét kérik rendszeresen, amiért
ellenszolgáltatást nem kértek az alapítvány munkatársai. Bíró Brigitta a Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány elnöke most megkereste az önkormányzatot, hogy az egyre szaporodó
segítségkérésnek úgy tudna eleget tenni, ha ehhez anyagi támogatást kaphatna.
Javaslom, hogy az alapítvánnyal kössön az önkormányzat megállapodást 2017. évre, melyben
50. 000 Ft. támogatást nyújtunk a településen végzett állatmentő és örökbefogadó feladatok
elismerése gyanánt. Reményeink szerint nem gyarapodik tovább az ellátandó feladat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy valóban sok kóbor kutya van a településen, sokszor csak a
hanyag kutyatartás miatt, támogatja a javaslatot és reméli, hogy mérséklődik vagy megszűnik
hosszútávon a településnek ez a fajta problémája is.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
177/2017.(VIII.31.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány 2017. évi támogatásáról
A Képviselő-testület megtárgyalta és a civil szervezetek
támogatási rendjéről szóló 11/2013.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján nem pályázati
úton odaítélt támogatásról döntött a Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány 2017. évi támogatásáról.
Támogatás összege: 50.000 Ft.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
Alapítvánnyal kössön megállapodást a támogatásról, valamint az összeg átutalásáról gondoskodjon.
17.)

Képviselői kérdések hozzászólások

Kispál István: Kérdezi, hogy a testület tagjainak közérdekű kérdése bejelenteni valója van-e?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
___________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 óra 00 perckor berekesztette.
Kmf.
Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

