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ÖNKORMÁNYZATI      TÁJÉKOZTATÓ 
2019. II. szám 

 
A HELYI VÁLASZTÁSRÓL 

Kettő szavazókör helye is megváltozott, az érintettek figyeljenek. 

1-es szavazókör:  V. körzet tanya 46. (Szal-Agro Kft.) - a Gumitex Kft. telephelye mellett 
2-es szavazókör: Fő utca 33. (Nappali Ellátó) 
3-as szavazókör:  Iskola utca 20-22. (Általános Iskola) - az Óvoda felújítása miatt 
 
A jelöltek nyilvántartásba vételének határideje szeptember 09. 16.00 óra volt. Aszavazólapon való megjele-
nés sorrendjéről a jelöltek sorsolással döntöttek. 
 

Polgármester jelöltek 
1. sorszám Rozsnyai Attila 

2. sorszám Urlauberné Horváth Éva 

3. sorszám Kispál István 

Képviselő jelöltek 
1. sorszám Zsoldos Ildikó 11. sorszám Gyarmati Sándor 

2. sorszám Benedek János 12. sorszám Rambala Zoltán 

3. sorszám Rozsnyai Attila 13. sorszám Kelemen József 

4. sorszám Malustyikné Deák Anita 14. sorszám Tóbiás Endre 

5. sorszám Csont László Imréné 15. sorszám Vinek László 

6. sorszám Sörös Attila 16. sorszám Ács-Sánta Béla 

7. sorszám Botka Sándor 17. sorszám Patocskai Ferenc 

8. sorszám Fenyvesi Tibor László 18. sorszám Kothencz Tibor 

9. sorszám Apró Károly István 19. sorszám Dr. Muskó Zsolt 

10. sorszám Bezdánné Lengyel Ágota 20. sorszám Rab Zoltán 

  21. sorszám Malustyik László Attila 
 
Mozgóurna kérelmeket, a választást megelőző szerda (október 9.) 16.00 óráig lehet benyújtani a polgármes-
teri hivatalba. 
 

HAVI 40.000 FORINTOS BÖLCSŐDEI TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG AUGUSZTUS 9-TŐL 
 

„Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” című (GINOP-5.3.11-18 kódszámú) 
felhívásban (https://tcs.allamkincstar.gov.hu/ginop-projektek.html) havi 40 ezer forintos bölcsődei támoga-
tási díjban részesülhetnek; 

- a 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelő szülők, akik  

https://tcs.allamkincstar.gov.hu/ginop-projektek.html
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- a munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munka-
helyi bölcsődében helyezik el, 

- a támogatási kérelem benyújtásakor nem aktívak a munkaerőpiacon, és 
- akiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően arra a gyermekre vonatkozóan, akire tekintet-

tel támogatási kérelmet benyújtják, CSED, GYED, GYES vagy GYET-et folyósítanak. 
A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a Kincstár által biztosított elektronikus űrlapon, ügyfél-
kapun keresztül nyújtható be, legkésőbb 2021. december 31-ig. 
 

KÖZFOGLALKOZTATÁS 
 

Tisztelt lakosaink!  
 

A kormány szándéka szerint a tartós munkanélküliek számára önkormányzatunk is részt vesz a köz-
foglalkoztatásban. Jelenleg 30 fő vesz részt a közmunka programban, amit a kormány támogat. Igyekszünk 
hasznos munkát végeztetni az emberekkel. 17 fő a különböző intézményeinkben segítik az ott folyó munkát, 
amire nagy szükségünk van. Így a szociális ellátásban, óvodában, bölcsödében, konyhán, közparkokban. 
13 fő pedig a mezőgazdasági programban dolgozik, ahol értéket állítanak elő. Fűszerpaprikát, burgonyát, 
zöldségféléket termelünk, melyet az önkormányzat konyhája használ fel. A közmunka program pozitív 
eredményéből több eszközt, felszerelést, gépet vásárolhattunk, mert csak erre fordítható az ott termelődő 
eredmény.  
Összességében elmondhatom, hogy munkájuk nagyban hozzájárul a környezetünk tisztaságához, egészséges 
kerti zöldségnövények előállításához, mindezt a minimálbértől alacsonyabb közmunkás bérért.  
Tisztelettel kérem a lakosokat, akik munkájukat, személyüket lenézik és esetenként sajnos sértő megjegyzé-
seket tesznek rájuk, gondolkodjanak el a fent leírtakon, biztos vagyok benne, hogy megváltozik a vélemé-
nyük az itt dolgozó emberekről. 

Kispál István  
polgármester 

 

SZEPTEMBER 1-TŐL MÁR IGÉNYELHETŐ, AZ ÖNKORMÁNYZAT 
ISKOLÁZTATÁSI-TÁMOGATÁSA 

 
A támogatással azoknaka családoknak kíván segítséget nyújtani az önkormányzat, akik nem jogo-

sultak gyermekvédelmi kedvezményre és ezáltal nem részesülnek ingyenes vagy kedvezményes étkezte-
tésben.  
Kivétel ez alól a nappali tagozatú felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók, akik a gyermekvédelmi ked-
vezmény mellett is igényelhetik a támogatást.  
Támogatást igényelhet: 
 az alapfokú oktatásban résztvevő személy,  
 a nappali tagozatú középfokú oktatásban résztvevő személy, aki huszonegyedik életévét a kérelem 

benyújtásakor még nem töltötte be, 
 a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló személy, aki a huszonhetedik életévét a kére-

lem benyújtásakor még nem töltötte be. 
A támogatás további feltétele, hogy az oktatásban résztvevő személlyel közös háztartásban élő közeli hozzá-
tartozók esetében ne haladja meg 
 az egy főre jutó havi jövedelem a 114.000 forintot és 
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 a vagyon tekintetében pedig a Szt. tv. 4. §-ában foglalt értéket. (Vagyontárgyak külön-külön számított 
forgalmi értéke, illetve összege ne haladja meg a 855.000 forintot, együttes összege pedig a 
2.280.000 forintot. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az igénylő életvitelszerűen la-
kik.)  

A támogatás mértéke: 
 alapfokú oktatásban résztvevő esetén:   12.000 Ft/fő 
 középfokú oktatásban résztvevő esetén:   18.000 Ft/fő 
 felsőfokú oktatásban résztvevő esetén:   25.000 Ft/fő. 

A támogatás igényeket december 15-ig lehet igényelnia polgármesteri hivatalban – ügyfélfogadási időben 
– Barta Attiláné ügyintézőnél. Az igényléshez a személyes adatokon túl szükséges a tanulmányi jogviszony 
fennállásáról szóló iskolalátogatási igazolás és a közös háztartásban élők – kérelem benyújtását megelőző 
havi – jövedelemigazolása.  

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRÓL 

Közeleg a fűtési szezon. A lakhatási támogatási kérelmek benyújtására október első napjától nyílik lehető-
ség. Az utcanév módosítással érintett kérelmezők gondoskodjanak friss tulajdoni lap beszerzéséről. A régi 
utcanévvel nem fogadható be kérelem. Vonatkozik ez a lakcímkártyákra is. A választás előkészítése na-
gyobb leterheltséget okoz, ezért kérjük az ügyfélfogadási idő betartását. 

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA FELÚJÍTÁSA 

Önkormányzatunk TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00005 azonosító számú, „Konyhafejlesztés Kisszállá-
son” című pályázata 60.000.000,- vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból. Támogató a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, közreműködő szervezet a Magyar Államkincstár Bács-
Kiskun Megyei Igazgatósága. A fejlesztés keretében megtörténik a konyhaépület felújítása, bővítése. Az 
építés kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban nettó 41.386.427,- Ft értékben a Gas-Star Bt. adott nyer-
tes ajánlatot. Eszközbeszerzés soron 10.869.583,-  Ft értékben korszerű konyhai berendezések kerülnek be-
szerzésre. A projekt befejezésének tervezett ideje 2020.03.31. 

Afelújítási munka hamarosan megkezdődik. A felújítás ideje alatt a nappali ellátó intézménybe köl-
tözik át a konyha, ahol viszont az ebéd előállításának feltételei nem biztosítottak. Az étkeztetés zavartalan 
ellátását a Kiskunhalasi Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetén keresztül fogja majd biztosítani 
az önkormányzat. Az ebéd térítési díjaa beszerzési ár szerint emelkedik majd. Az alábbi táblázat bemutatja a 
kisszállási és a kiskunhalasi árakat. 

Megnevezés Kisszállás 
Ft/adag + áfa 

Kiskunhalas 
Ft/adag + áfa 

Óvodai ebéd 165 176 
Általános Iskola I.korcsoport ebéd 165 

251 Általános Iskola II.korcsoport ebéd 205 
Felnőtt étkeztetés 504 551 
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  ÓVODA FELÚJÍTÁS 

Az óvodaépület felújítása a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00023 számú pályázati támogatással valósul 
meg. A 80.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból történik.  Támogató a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, közreműködő szervezet a Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. 

Az építés kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Kis & Kis Házmester Kft., a munka 
vállalkozói átalánydíja nettó 55.097.062,- Ft. Ezen fejlesztés révén mini bölcsődei csoporttal bővül az in-
tézmény, ezért 4 db. csoportszoba kerül kialakításra, megfelelő számú wc- kézmosóval, akadálymentes wc-
vel, és új aula építésével. Megvalósul az akadálymentesítés, teljeskörű nyílászáró csere történik, és a fűtés-
rendszer korszerűsítésre kerül. A később épült épületrész hőszigetelést kap. A projekthez kisebb mértékű 
eszközbeszerzés is kapcsolódik nettó 1.293.662,- Ft értékben.A TOP-os beruházás befejezésének tervezett 
időpontja: 2019.12.31. 

Az elnyert pályázati forrás nem elegendő az óvodatető felújítására. A Képviselő-testület keresi a to-
vábbi támogatási lehetőségeket. Az egyik erre vonatkozó pályázat elbírálás alatt van, a másik pedig tartalék-
listára került. A tervezői költségbecslés alapján huszonhétmillió forintból valósulhat meg a tetőhéjazat cseré-
je. 

IPARTERÜLETFEJLESZTÉS 
Önkormányzatunk „Iparterület fejlesztése Kisszálláson.” elnevezésű, TOP-1.1.1-15-BK1-2016-

00004 azonosító számú pályázati fejlesztése rövidesen a kivitelezés szakaszába lép. A 150.000.000,- Ft visz-
sza nem térítendő támogatás finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból történik.  Támogató a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Hatósága, közreműködő szervezet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igaz-
gatósága.A fejlesztés célja a helyi vállalkozásélénkítés. A beruházás helyszíne a volt pattogató üzem telep-
helye. A beruházás a 4 db üzemépület felújítását, egy - a brikettáló gépsornak helyt adó - új könnyűszerke-
zetes épület építését, betonútépítését és a telep közművesítését célozza. Projektzárás tervezett ideje 
2020.06.30. 

TEMETŐFELÚJÍTÁS 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület területére meg-
hirdetett VP6-19.2.1-32-1-17 kódszámú -Települések élhetőbbé tétele című - felhívás alapján Önkormányza-
tunk „Temetők infrastrukturális fejlesztése Kisszálláson” című pályázata 5.999.996,- Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült az Európai Mezőgazdasági Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési elő-
irányzatból. A beruházás teljes költsége 7.432.719,- Ft. A fejlesztés keretében felújításra kerül a belterületi 
temető ravatalozó épülete, és kerítés épül a külterületi – ún. Rohodai- temető határán. Határidő: 2019.11.30. 
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MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ŐSZI PROGRAMJA 

Az Európai mobilitás hét - 
eseményhez csatlakoztunk így 
szeptember 22-én „Autómentes Nap” 
keretében lezárásra kerül a Fő utca egy 
szakasza.15.00 órától „Sétálj 
Velünk!”programra invitáljuk a 
lakosságot.16.00 órától pedig a piactéren 
Extrém kerékpár bemutató és ügyességi 
versenyek lesznek, a legjobbak 
nyereményben részesülnek. 

 
 
 

 
 
Szeptember 30 – október 6-ig az őszi könyvtári napokon több programmal 
várjuk a könyvtárba érkezőket. Mesemaraton, Ringató, Kézimunkások 
találkozója, Hosszú péntek. 
 
Október 5-én kerül sor, a Szeretlek Magyarország program idei 
megrendezésére. 
Reggel 8-órától várjuk baráti társaságok, munkahelyi csoportok, civil 

szervezetek, családok tagjait közös főzésre. 
 
Az idei év jelszava: „Mindenami paprika” 
 
Délelőtt folyamán a Nemzetőrség koszorúz. 
 
A Palicsi Népdalkör tagjai 11-órától operett 
dalokkal kedveskednek a részvevőknek. 
 
Kísérő rendezvény: Házikenyér-sütő verseny, pálinka verseny ezekre várjuk a nevezéseket október 4-ig. 
 
1999-ben nyílt meg újból a művelődési ház, azaz 20 éve. Felajánlásokból 20 méter méteres kaláccsal 
ünnepeljük ezt a napot, melyet a nap folyamán el is fogyasztunk. 
 
A Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés 
Szolgáltató Egyesület szervezésében kerül sor ismét a Szüreti 
felvonulásra és bálra. A menet 6 helyen áll meg a településen, 
19.00 órától kezdődik a bál.   
Zenél Gál Zoltán és barátai, a vacsora sertéspörkölt vagy sültes 
tál. Részvételi díj vacsorával 2.000,- Ft/fő, vacsora nélkül 500,- 
Ft/ fő gyermekjegy vacsorával 1.500,-Ft/fő. 

 


