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ÖNKORMÁNYZATI      TÁJÉKOZTATÓ 
2019. III. szám 

 
 
 

Az október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását  
követően a Képviselő-testület október 24-én megtartotta alakuló ülését. 
A képviselő-testület, polgármester, alpolgármester eskütételt követően, 7 taggal megkezdte  
működését. 
 
A Képviselő-testület tagjai: 

- polgármester   Rozsnyai Attila 
- alpolgármester Malustyik László 
- képviselők  Benedek János, Patocskai Ferenc, Rambala Zoltán, Tóbiás Endre,  

Zsoldos Ildikó 
 
A Képviselő-testület bizottságai: 
 

1. Ügyrendi Bizottság 
- elnöke  Rambala Zoltán 
- tagjai  Benedek János és Patocskai Ferenc 

 
2. Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

- elnöke  Tóbiás Endre 
- tagjai  Benedek János, Rambala Zoltán, Ábrahám Zsolt és Vinek László 

 
3. Humánpolitikai Bizottság 

- elnöke  Rambala Zoltán 
- tagjai  Patocskai Ferenc, Zsoldos Ildikó, Bundula Melinda és Minoricsné Mihala 

Andrea 
 
A Képviselő-testület az alakuló ülésen,megbízatásának idejére, változatlanul;  

- a polgármester illetményét bruttó: 548.444 Ft/hó  költségtérítését:  82.267 Ft/hó 
- az alpolgármester tiszteletdíját bruttó:160.000 Ft/hó költségtérítését: 24.000 Ft/hó 

összegben állapította meg. 
 

 
 



2 
 

FELNŐTT HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 
 
December 01. napjától a háziorvosi feladatokat, Dr. Hollósi Renáta a kiskunhalasi kórház 

belgyógyász szakorvosa látja el. A helyettesítést Dr. Binszki Terézia a továbbiakban is vállalta. A rendelés 
az alábbiak szerint módosult: 

Hétfő:      8:00 – 13:00 
Kedd:    14:00 – 17:00 
Szerda:   13:00 – 16:00 
Csütörtök:     8:00 – 13:00 
Péntek:     8:00 – 12:00 

A 2019. december 23. és december 30-31. munkanapokon, a rendelés az adott napi rendelési idő szerint 
történik majd.  
Az önkormányzat a lakosság nevében, ezúton is köszönetét fejezi ki Dr. Tóth Éva és Dr. Kovács 
Zoltán orvosoknak, akik praxisuk mellett közösen felvállalták, és egy éven át törődtek a kisszállási 
lakosság egészségével. 

A lakosság teherbíró képességének szem előtt tartása mellett a magánszemélyek kommunális 
adójának mértékét nem emelte meg a Képviselő-testület, így 2020. évben is a már megszokott 
adótételekkel tervezhetnek az érintettek. 

A november 28-i ülésen arról is született döntés, hogy akik december 15-ig bezárólag lakhatási, 
gyógyszer támogatásban részesülnek, azok részére a megállapított havi rendszeres juttatáson felül, egyszeri 
10.000 forint támogatáskerüljön folyósításra. 

A Képviselő-testület arról is döntött, hogy akik a fenti időpontig iskoláztatási támogatásra 
jogosultak, azok a támogatási összeggel megegyező plusz juttatásbanrészesülnek.  
 

TÉLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 
 
Aki gyermeke részére, a szünidei étkeztetést a tanítási szünet 2019. december 21.–2020. január 5. 

közötti időtartamára (munkanapon: hétfőtől–péntekig, kivéve ünnepnap) megigényelte, annak az alábbi 
táblázat szerinti napokon biztosítja az önkormányzat, napi egy alkalommal a meleg ételt.  

Az ebédet az alábbi napokon lehet igénybe venni: 
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Szeretnénk felhívni az igénybe vevők figyelmét arra, hogy aki kérte az étkeztetést, az a tényleges szünidei 
napokon vegye is igénybe az ellátást, hiszen a leadott igények alapján az étel előállításra kerül. A fenti 
időszakra megigényelt étel lemondására előzőnap 10.00 óráig van lehetőség. A le nem mondott és el nem 
vitt étel miatt felmerülő előállítási, valamint megsemmisítési költséget az önkormányzat nem vállalja 
magára. 

KONYHAFELÚJÍTÁS 
A konyhafelújítás február közepéig is eltarthat. Az építési területre teherautók gyakran 
érkeznek. Kérjük a lakosságot, hogy a Baba utcában körültekintően parkoljanak. A 
konyha vízbekötése miatt az aszfalt felbontásra került, emiatt a kerékpárosoknak is 
óvatosan kell közlekedniük.  
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VÁLTOZTAK A „KISSZÁLLÁS SZÁMÍT RÁD” ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT FELTÉTELEI 
 
A 2019/2020. I. félévi tanulmányi eredménnyel már azok a tanulók is pályázhatnak, 

- akikSallai István általános iskola tanulói, de más település lakói /Mélykút, Tompa stb./ 
- akik az általános iskola első vagy második osztályába járnak és érdemjegyek helyett szöveges 

értékelést kapnak félév végén. 
 

Több pontszám érhető el a különböző versenyeken elért helyezéssel (15-100), nyelvvizsgával (30-60). A 
sajátos nevelési igényű gyermek, (SNI) tanulmányi átlaga alapján elért pontokat az esélyegyenlőség javítása 
érdekében 1,5-tel kell szorozni. 
 
Az ösztöndíj összegét, - minden kategóriában - jelentősen emelni tudta az önkormányzat. A legjobb tanulók 
részére havonta adható díjak az alábbiak szerint alakulnak ezután.  

- az általános iskola:        8.000 forintról – 15.000 forintra  
- a középiskola:        10.500 forintról – 25.000 forintra 
- a felsőoktatási intézmény 25 év alatti nappali tagozatos hallgató: 12.500 forintról – 25.000 forintra 

emelkedett. 
A pályázat benyújtási határideje és helye; 2020. február 17. (hétfő) 16.00 óra, a Polgármesteri 
Hivatalban Barta Attilánéhoz /tel.:77/557-010 22-es mellék/.  
A pályázattal kapcsolatban minden információ (pályázati adatlapot, bírálati szempontrendszer) 
megtalálhatóa http://kisszallas.hu/informaciok/kisszallas-szamit-rad/ oldalon.  

 
A Képviselő-testület a 18/2019.(I.24.) ÖK határozatával igazgatási szünetet rendelt el a 

Polgármesteri Hivatalban december 30-31. napjára.Az igazgatási szünet alatt valamennyi ügykörben, 
csökkentett létszámmal, ügyeleti rendszerben történik majd a feladatellátás. Egyes ügykörökben – haláleset 
anyakönyveztetése, súlyos veszélyeztetettség - előzetes egyeztetésre szükség lehet. 

 
TILOS A HULLADÉK ÉGETÉSE 

 
Ismételten felhívom a figyelmet a különböző műanyagok, műanyagflakonok és hulladéktextíliák 

(használtruha) elégetésének veszélyeire. Ezek elégetésével a levegőbe dioxin kerül, amely egyik 
legmérgezőbb vegyület. Az emberi szervezetbe kerülve a zsírtartalmú szövetekben raktározódva 
felhalmozódik, és folyamatosan pusztít: rákkeltő, károsítja az immun- és idegrendszert, szív- és érrendszeri 
katasztrófákat okoz. 
Óvjuk környezetünket, hisz mi vagyunk felelősek azért, hogy az a közeg, amelyben élünk milyen minőségű, 
s mit hagyunk örökül gyermekeinknek, unokáinknak! Bízom abban, hogy senki nem akarja mérgezni 
önmagát, családját és a környezetében lakókat! 
Nyomatékosan kérek minden kisszállási ingatlantulajdonost, hogy kertjében szabadon, vagy a lakása 
különböző fűtőberendezéseiben (tűzhely, kazán, stb.) senki se égessen/fűtsön műanyag-hulladékokkal, 
használtruhával, cipővel!!! Egyrészt mert, TILOS és büntetendő, másrészt mert mérgező önmagunkra, 
szomszédjainkra, harmadrészt, mert mindenkinek módjában áll a szemétgyűjtő edényekbe elhelyezni a 
felgyülemlő hulladékot, és a lomtalanítás alkalmával a nagyobb mennyiség szabályos elszállítását is meg 
tudja oldani. A katasztrófavédelem jelzése alapján a kéménytüzek okozója is legtöbbször a hulladék-égetés 
szokott lenni. 
Kérem, fogjunk össze annak érdekében, hogy egyre szépülő településünk lakói egészséges és élhető 
környezetben élhessenek! 

http://kisszallas.hu/informaciok/kisszallas-szamit-rad/


4 
 

TEMETŐ 
 

A temetőt, mint emlékhelyet, különösen fontos, hogy rendeltetésének megfelelően használjuk 
mindannyian. Sajnos minden 
évben történik rongálás, lopás.  
Ismeretlen személy a 
csaptelepet törte le, volt aki a 
szemetet a kapura akasztotta és 
nem a konténerbe helyezte,volt 
aki ellopta a síron elhelyezett 
mécsest, emléktárgyat, vágott 
virágot, és sajnosarról is 
érkezett bejelentés, hogy a 
sírra kiültetett növényt szedte 
fel ismeretlen személy. Meg 
kell jegyezni, hogy a 
selyemvirágokat megfelelő 
rögzítés hiányában az erősebb 
szél elragadhatja, elsodorhatja. 
A temető-gondnok aktív jelenléte sok esetben visszatartja a vandálkodókat. Hosszú távon a temető térfigyelő 
kamerával történő ellátása jelenthet majd további javulást, de annak a kiépítésére a közeljövőben reális esély 
nincsen.  
Ezért fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben a temetőlátogatók rendbontást, kegyelet-sértést vagylopás-
gyanús esetet tapasztalnak, úgy haladéktalanul értesítsék a gondnokot. 
(telefonszám a ravatalozónál:Kisgyörgyei István 30/559-75-13) 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMJAI 
 

December 9-21-ig Kiállítás Piukovics Eszter festményeiből a nagyteremben. 
December 13-án 17-órától MŰPA programjaiból filmvetítés a Diótörő és búzavetés 

December 15. 11-órától Nagycsaládosok karácsonya 
December 17. Véradás 

December 20. 9-ótáról Ringató 
December 21-én Adventi-est az iskola EFOP 1.93.9 pályázatából fellép Veréb Tamás és Vágó Zsuzsi A 

rendezvényen kürtös kalács és Kisszállás bögre vásárolható. Újdonságként selfibox is lesz. 
 

December 24. 21-óra Szentmise és Élő betlehem a templomnál. 
December 25. 11-óra Szentmise 

December 29. 11-óra Hálaadó Szentmise 
Január 1. 11-óra Újévi Szentmise 

 
Közösségi alkalmak: 
Hétfő, szerda, péntek: Torna 17,30 – 18,30-ig Hadar Regina vezetésével 
Csütörtök: 14-óra Kézimunka szakkör 
                   16-óra Népdalkör vezeti Benke Magdolna Mária 
Kedd, csütörtök, szombat: 17 és 11-órától, Modern tánc és balett vezeti Zombori Szimóna 
Péntek: 18-órától Néptánc vezeti Hurtony Anita 
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Szombat: 14 – 21- óráig Ifjúsági klub  
Mindegyik alkalomhoz várjuk új tagok bekapcsolódását is nagy örömmel. 

Könyvtárunkba ismét sok új könyv érkezett a hosszú téli estékre várunk minden olvasni vágyót. 
Intézményünk a Csoóri Sándor Programom ismét támogatást nyert a Ringató foglalkozások folytatásához, 
úgyhogy 2020-ban is várjuk a Babákat és Mamákat. 

Minden kedves látogatónknak, olvasónknak, segítőnknek köszönjük, hogy résztvevői voltak 
programjainknak, a 2020-as évre jó egészséget, boldogságot, sok közösen megélt programot kívánok magam 
valamint a művelődési ház és könyvtár dolgozói nevében.   

Bundula Melinda 
intézmény vezető 

 
A Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület nevében köszönjük minden 
adakozónak a felajánlott 1 %-ot.  
Áldott békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk Kisszállás minden lakójának. 
            Horváth Istvánné  

           elnök 

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK 
 
December 18.   Tanodás gyerekek kirándulása Szegedre 
December 19.   Király Gábor kapus látogatása az iskolában 
December 20.   Iskolai karácsonyi ünnepség a művelődési házban  
   Fellép: Varga Feri és BalássyBetty 

 

NAPRAFORGÓ ÓVODA  
 
A Napraforgó Óvoda nevelőtestülete és Szülői Közössége nevében tisztelettel megköszönünk 

minden támogatást, amelyet az óvodabál megrendezése kapcsán kaptunk.  
Téli szünet az óvodában 2019. december 21- 2020. január 5-ig lesz. Első nevelési nap 2020. január 06. 
hétfő.  
 
 
Áldott, békés, boldog 
ünnepeket, és sikeres, 

egészségben töltött 
Új évet kívánunk sok 

szeretettel 
településünk minden 

lakosának !! 
 

Varga Nándorné 
Óvodavezető 
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EGYHÁZI OLDAL 
 

MIÉRT ÉLÜNK? 
Mi emberek két világban élünk: természetes és természetfeletti világban. Mindkettő feladatokat állít 

elénk. Nem mindegy, hogy hogyan végezzük el feladatainkat. Nem mindegy, hogy mire használjuk fel az 
időnket. Gondoljuk végig, mire használjuk fel: 

Mindig a számítógép előtt ül, nincs ideje ………. 
Sokat sportol, klubokba jár nincs ideje ………. 
Nagyon szerelmes nincs ideje ………. 
Sokat szórakozik nincs ideje ………. 
Sokat dolgozik nincs ideje ………. 
Nagyon fáradt, pihenni kell nincs ideje ………. 
Sok gondja van, elkeseredett nincs ideje ………. 
El van foglalva betegségeivel nincs ideje ………. 
Nincs ideje ….  
-  mit helyettesíthetnénk be: szüleire, nagyszüleire, feleségére, férjére, gyermekeire, testvérére, 

barátjára, Istenre. 
Az időt arra kaptuk, hogy képességeinket kibontakoztassuk, hogy meg tanuljunk szeretni, és a világot 

a szeretet által kormányozni, és hogy eljussunk Istenhez. 
Néhány ötlet, lehetőség, program - ki minek veszi - az egyházközség életből. Ez a mi segítségünk, 

amely minden gyermek, felnőtt, dolgozó, idős, beteg ember előtt nyitva áll. Mindenkinek arra van ideje, ami 
fontos számára. Számomra Isten fontos, ezért igyekszem, igyekszünk minél többet Vele tölteni. Itt a 
szülőfalunkban kell az életünket szebbé és jobbá tenni. Nem kell idegen helyre, vidékre elutazni, hogy jó 
szót szóljunk, hogy tisztelettel és becsülettel legyünk egymás felé. Itt kell megtalálni az utat egymáshoz, 
tekintet nélkül arra, hogy mit szólnak a többiek. A saját otthonunkban, utcánkon, boltunkban, iskolánkban, 
templomunkban van az a hely ahol feladatunk van. Legyen hozzá bátorságunk és erőnk.  

 
Ezeknek a kapcsolatoknak szimbolikus helye a 

templom, amely jelzi: köztünk lakik Isten. A templom Isten 
háza, amelyet igyekszünk rendben tartani, szépíteni.  

 
Ha az Ön számára is fontos a lelki egység mellett a 

templom és a hozzá kapcsolódó közösségi élet, akkor a 
következő javaslatunk van: támogassa Egyházközségünket 
önkéntes egyházi hozzájárulással. A hozzájárulás önkéntes, 
ezért minden támogatást hálásan köszönünk! 

Az egyházi hozzájárulás összege 2020-es esztendőben 2.500 Ft személyenként. Egyházi 
hozzájárulást 18 éves kortól illetve önálló keresettel rendelkező személynek lehet fizetni. 

Befizetését személyesen intézheti a szentmisék után a sekrestyében, illetve átutalással az 
Egyházközség folyószámlájára: 53100025-10001095. 

 Néhány egyéb anyagi jellegű adat: szentmise 3.000Ft, temetés 25.000Ft, esküvő 30.000Ft, 
harangvers temetéskor 2.000 Ft. A keresztelésnek, elsőáldozásnak, bérmálásnak, nincs költsége. 

 
Isten áldását kérve Önre és családjára, tisztelettel: 

Bolvári János plébános 
 


