
További híreket Kisszállás Község Facebook oldalán, valamint a kisszallas.hu weblapon olvashatják. 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2021. I. szám 

 

Országos, megyei és települési szinten is tapasztalható, hogy erősen jelen van a koronavírus. Sok kis-

szállási lakos átesett már a fertőzésen, és mostanra mindenkinek van már olyan ismerőse, rokona, munkatár-

sa, aki a közelmúltban megbetegedett. Az oltottság és az immunitás hétről-hétre nagyobb védelmet fog nyúj-

tani, de a felelős magatartásra a vírus terjedésének lassítása érdekében ismételten fel kell hívni a lakosság 

figyelmét.  

Akik nem érzik jól magukat (akár torokkaparás, akár ízületi- vagy izomfájdalom, vagy szokatlan fejfájás, 

émelygés, hasmenés, bármi, ami nem szokott lenni), azok a panaszuk jellegétől függetlenül erről tájékoz-

tassák a háziorvosukat. Amíg az érintett személy panasza kapcsán nem produkál negatív tesztet, ad-

dig COVID pozitívnak számít. Ebben az esetben pedig a karanténra vonatkozó szabályokat be kell tartania. 

Magunkkal és embertársainkkal szemben is felelőtlenség tesztelés nélkül közösségbe menni. Településün-

kön több haláleset is összefüggésbe hozható a járvánnyal.  

Elvárjuk egymástól, hogy megtegyen minden tőle telhetőt a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.  

Vigyázzunk egymás egészségére!!! 

A védőoltások ütemét jelentős mértékben meghatározza az országba érkező és rendelkezésre álló vakcina. A 

védőoltások beadásának megszervezése a településen belül rugalmasan halad. Hétvégén a kiskunhalasi oltó-

pontra való beutazásokban a tanyagondnoki szolgálat besegít.  

Köszönet illeti a háziorvosi szolgálatot, hiszen aránytalanul megnövekedett a rájuk nehezedő admi-

nisztrációs teher. Kisszálláson a beoltottak száma meghaladja a kettőszáz főt. A kiskunhalasi oltóponton a 

Kisszállási Polgárőr Egyesület tagjai is teljesítenek szolgálatot.  

Változás a háziorvosi szolgálatban 

dr. Hollósi Renáta kérte a határozatlan időre szóló megbízási szerződésének felbontását. A település 

köszöni Hollósi Doktornőnek a lakosságért végzett lelkiismeretes és áldozatos munkáját. A további 

szakmai tevékenységéhez sok sikert kívánunk.  

Április 1-től Dr. Kovács Ágnes Dóra veszi át a felnőtt háziorvosi szol-

gálattal kapcsolatos feladatokat dr. Hollósi Renátától. 

 

 

 

 

A rendelő elérhetőségei: 

• +36-77/457-707 

• +36-70/506-2436 

• email: haziorvoskisszallas@gmail.com  

Új rendelési idő 

Hétfő 900 – 1300 

Kedd 900 – 1300 

Szerda 1330 – 1730 

Csütörtök 1100 – 1500 

Péntek 900 – 1300 

Kellemes húsvéti ünnepeket kí-

ván a Képviselő-testület a tele-

pülés minden lakójának 
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Kiemelt figyelem a Gondozási Központ lakóira  

Egy Oxigén koncentrátor készülékkel és kettő darab véroxigénmérő 

készülékkel segíti az önkormányzat a Gondozási Központ munkáját. Az ujjra 

csíptetett véroxigénmérő segítségével néhány másodperc alatt megállapítható a 

szervezet oxigén telítettsége. Az oxigén koncentrátor napi egy órás használata 

mellett már javul a szervezet oxigén ellátottsága. A beszerzést megelőzően az 

intézmény központi és helyi vezetőjének a véleményét is kikérte Rozsnyai Atti-

la polgármester. Egyetértés volt abban, hogy az ellátottak érdekeit szolgálják a készülékek.  

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

A polgármester – a Képviselő – testület véleményét kikérve – 2021. február 26-án a 6/2021 (II.26.) 

ÖR rendeletével megalkotta Kisszállás Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek (Polgár-

mesteri Hivatal, Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár) 2021. évi költségveté-

sét. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege: 683.668.552 Ft, amely összeg az alábbiak szerint bontható 

meg: 

Működési bevétel: 342.418.002 Ft  Felhalmozási bevétel: 138.013.851 Ft 

Működési kiadás:  370.795.610 Ft  Felhalmozási kiadás:  167.302.844 Ft 

A hiányt (amely a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások kü-

lönbözete) az előző évi maradványból pótolja az Önkormányzat 57,7 millió forint összegben. A maradvány 

összege az előző évekről megmaradt pályázati támogatással megvalósult beruházások támogatási összegei, 

amely beruházások áthúzódtak erre az évre. 

A központi költségvetésből 2021-ben összesen 258,6 millió Ft-ra jogosult önkormányzatunk, amely az előző 

évhez képest 111%-os növekedést mutat. 

A helyi adóbevételek tervadata az előző évi tervadathoz képest 12,7 millió forinttal csökkent. A csökkenés 

egyrészt a gépjárműadó teljes elvonása, másrészt a vállalkozásokat sújtó előző évi gazdasági nehézségekből 

tevődik össze. Helyi adó emelés ebben az évben sem lesz, az étkeztetés térítési díját valamint a helyiség- és 

földbérleti díjakat december 31-ig emelni nem lehet. 

A működési bevételek tervezett összege 26,1 millió forint, amely 1 millió forinttal több az előző évhez ké-

pest. Itt tervezzük meg a szolgáltatási bevételeket, továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit, a térítési dí-

jakból származó bevételeket. 

Az Önkormányzat kiadásainak 28 %-át teszi ki a bér és járulékkiadás, 19 %-át a mindennapi működéshez 

szükséges dologi kiadások (étkeztetés, intézmények működési kiadásai, különböző szolgáltatási kiadások), 2 

%-át a szociális jellegű kiadások (segélyezés). 5 %-át az Önkormányzati Nonprofit Kft-nek, a Halasi Több-

célú Kistérségi Társulásnak a szociális otthonnak átadott működtetési támogatását, a pályázati keretek között 

működtetett ösztöndíjrendszert valamint a civil szervezetek működési célú támogatását. 

2021-ben beruházási, felújítási kiadásokra 167,2 millió forintot tervezett az önkormányzat. Ez az összeg 

tartalmazza az intézmények eszközbeszerzéseit, új mini bölcsődei csoport építését, a belvízelvezetés megva-

lósítását, a Petőfi utca 27. sz. alatti romos épület elbontását és területrendezését, a Rózsa utcai vízvezeték-

felújítását, 1 db fűnyíró traktor és 1db palántázó gép beszerzését. Az óvoda tetőszerkezet felújításának a 

befejezését, a Fő utca 16. sz. alatti ingatlan (volt vadászház) felújítását, valamint a gyermekorvosi rendelő és 

védőnői szolgálat épülete külső, utca felőli homlokzatának felújítását. 
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Növényi hulladék szabadtéri égetése 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény módosítása kapcsán 2020. december 31. napjától megszűnt az ön-

kormányzatok kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályozási felhatalma-

zása. 

A veszélyhelyzet megszűnéséig azonban a Képviselő-testületek dönthetnek 

úgy, hogy engedik a növényi hulladék szabadtéri égetését. Településünkön 

2020. december 31. napját követően nincs meghosszabbítva a kerti hulla-

dék égetésére vonatkozó lehetőség. 

A Fő utca felújításáról  

A település Fő utcáján a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében, 2021. március 16-án útfelújítás vette 

kezdetét. Az 55-ös főútra való csatlakozásától, 1850 méteres belterületi útszakaszt érintenek majd a munká-

latok. Helyenként módosul a pályaszerkezet, illetve bizonyos szakaszokon szélesítésre kerül az útpálya. A 

csapadékvíz elvezetésének javítása miatt, a teljes útszakasz mentén tisztításra kerülnek az árkok, illetve he-

lyenként új árkok kerülnek kialakításra. 

A munkaterület átadása 2021. március 16-án megtörtént, a munkálatok elsőként a Toldi utcától a Kossuth 

utca sarkáig tartó szakaszon kezdődnek meg. A kivitelezés előre láthatólag kettő hónapig fog tartani. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a közlekedésnél a fentieket vegyék figyelembe az esetleges kellemetlen-

ségek elkerülése érdekében!  

Megértésüket és türelmüket köszönöm!      

Rozsnyai Attila - polgármester 

Csatornahasználati illemtan 

A Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. évek óta küzd a csatornahálózat nem megfelelő hasz-

nálatából eredő problémákkal, melyek sok esetben üzemzavart és milliós károkat okoznak. Éppen 

ezért fontos ismernünk a csatornahasználati illemtant. 

 

Mivel a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítanak, a csatornahá-

lózatba csak olyan lebomló anyagok juttathatók, amelyek ezeket nem károsítják. Ha a csatornahálózatba 

méreg kerül, elpusztíthatja a tisztítást végző szervezeteket, ezáltal sérülhet a befogadó élővíz, ráadásul az 

egyébként a mezőgazdaságban hasznosítható szennyvíziszap is használhatatlanná válik.  

 

A fentiek miatt az alábbi anyagokat SZIGORÚAN TILOS a csatornába juttatni:  

• mérgek, 

• gyógyszerek és növényvédő szerek, 

• nehézfém tartalmú folyadékok, 

• tűzveszélyes anyagok - benzin, hígító, festék, stb., 

• lebomlásuk során mérgekké vagy tűzveszélyessé váló anyagok. 

 

Ezen kívül ÜZEMZAVART tudnak okozni a darabos szennyeződések és a szerves szennyezőanyagok is, 

ezért nem szabad őket a csatornahálózatba juttatni. A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd 

hulladékok „eltüntetésére”. Ezek elzárják a víz útját, és tönkreteszik a szennyvízátemelőkben a szivattyúkat. 

Ilyen anyagok többek között az alábbiak: 
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• bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpa-

lack, stb., 

• macskaalom (még ha természetbarát megjelölésű is), építési törmelék, homok, kavics, 

• vízben nem oldható higiéniai anyagok (vatta, tampon, stb.), 

• egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr, stb.). 

A szennyvíztisztító telepek a normál életvitel során keletkező szennyvíz megtisztítására alkalmasak. Nem 

tartoznak viszont ebbe a körbe az alábbi szennyezőanyagok, amelyek a szennyvíztisztító telep biológiájának 

a túlterhelését okozzák, így ezek sem kerülhetnek be a csatornahálózatba: 

• állattartásból származó hígtrágya, 

• háztartási ételmaradék, még akkor sem, ha aprított (konyhamalac), 

• zsírok, olajok, 

• háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, pl. halfej, emlősök belsősége, stb., 

• elpusztult kisállatok teteme, 

• emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül. 

Továbbá a szennyvízkezelési rendszer hidraulikai, mennyiségi TÚLTERHELÉSÉT okozhatja, ezért nem 

kerülhet a csatornába csapadékvíz, belvíz, talajvíz, hó. 

„A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. karbantartócsapata szinte heti rendszerességgel találkozik a csa-

tornahálózatokba kerülő szilárd anyagok okozta problémákkal.  Az éves munka felét teszik ki a karbantartó-

inknál ezek a munkák, ami nemcsak a hálózat eldugulásával jár, hanem a szennyvízátemelőknél a villany-

motorok is leéghetnek– mondta el Takó Gábor, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. szennyvízágazati 

főmérnöke. 

A hálózati problémák erőforrásokat vonnak el más fontos üzemeltetési területtől. Továbbá a szivattyúk 

elektromos vagy hidraulikus javíttatása többmilliós költséggel jár, hiszen egy-egy szivattyú felújítása félmil-

lió forintnál is többe kerülhet.” (forrás: baon.hu) 

A csatornahálózat és szennyvíztisztító telep működése csak akkor zavarmentes, ha mindenki, aki 

használja, kellően körültekintő. Ellenkező esetben – néhány ember magatartása miatt – az egész szol-

gáltatás ellehetetlenülhet, károsítva a többi fogyasztót. 

FELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT A CSATORNAHASZNÁLATI ILLEMTAN 

ALKALMAZÁSÁRA, MERT A SZIVATTYÚK JAVÍTÁSA A JÖVŐBEN KISSZÁLLÁS KÖZSÉG 

KÖLTSÉGVETÉSÉT TERHELI. TEHÁT AZ ILYEN JAVÍTÁSOK A TERVEZETT FEJLESZTÉ-

SEINK MEGVALÓSULÁSÁT VESZÉLYEZTETIK! 

A lakosság segítségére is számít a rendőrség a besurranó tolvajok kézre-kerítésében 

Elszaporodtak a településen a besurranó tolvajok által elkövetett bűncselek-

mények. Az elkövetők legtöbbször a nyitott kapun jutottak be az udvarokba. A meg-

előzés érdekében a rendőrség arra hívja fel az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 

tartsák zárva kapuikat, ezen felül törekedjenek a baromfiólak zárva tartására is. 

Bárki-bármilyen gyanúsat lát, haladéktalanul értesítse a körzeti megbízottakat 

az alábbi telefonszámokon;  

Szűcs Tamás főtörzsőrmester: 06/20-774-45-10,  

Komlós Gergő főtörzsőrmester: 06/20-260-07-10  

A veszélyhelyzetet a Kormány meghosszabbította, ezért állampolgári felelőssége mindenkinek a védelmi 

intézkedések betartása. A rendőrség a kijárási tilalom megszegése miatt intézkedik legnagyobb szám-

ban.  

https://www.baon.hu/cimke/kiskunsagi-vizikozmu-szolgaltato-kft/
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Forradalmi megemlékezés 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a szokásostól eltérően, ünnepség nélkül emlékezett meg március 15-én a 

település az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. A forradalmi emlékműnél a nemzeti lo-

bogó felhúzásával valamint koszorúzással emlékezett meg a nemzet hőseire a település.  

Padkázás, vízelvezetés 

Az utak padkázására illetve a szikkasztóárkok kialakítására vonatkozó igénybejelentéseket a  

porta.kisszallas@gmail.com címre várja az önkormányzat.   

KÖZLEMÉNY 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2021/2022. TANÉVRE 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében, a gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles beíratni gyer-

mekét a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. 

között született gyermekek tankötelessé válnak a 2021/2022. tanévben. 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA 

2021. április 15. (csütörtök) - 2021. április 16. (péntek) 

Az általános iskola beosztást készít a beiratkozás időpontjára vonatkozóan. Általános iskolába elektronikus 

úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első 

napján kerül sor. 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 

A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

Az általános iskola a felvételről 2021. április 30-ig döntést hoz, és azt követően értesíti a szülőt. 

Civil szervezetek részére adó 1 %-ának felajánlásához azonosítók 

Civil szervezet neve Adószám 

Főnix Egyesület  18147397-1-03  

Kisszállási Horgász Egyesület 18874785-1-03 

Kisszállási Kulturális és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület (KISZE)  18343524-1-03  

Kisszállási Sport Club  19552079-1-03  

Minor Portus Alapítvány  19552828-1-03  

Mozgáskorlátozottak Kisszállási Csoportja  18351325-1-03  

Nyugdíjas Egyesület  18352924-1-03  

Polgárőr Egyesület  18351961-1-03  

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány  18361001-1-03  

Szociális Alapítvány  18356894-1-03  

Tanyavilág Kulturális Egyesület 18342705-1-03 
 

  

mailto:porta.kisszallas@gmail.com
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• +36 80 277 456 

• koronavirus@1818.hu 

 

Támogatást kaptak a kisszállási civil szervezetek 

A Nemzeti Együttműködési Alaptól nyertek támogatást civil szervezeteink összesen több mint 5 mil-

lió forintértékben. A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány 3.600.000 forin-

tot, a Kisszállási Horgász Egyesület pedig 1.000.000 forintot nyert működésre, illetve szakmai programok 

megvalósítására. Ezen kívül a Kisszállási Sport Club, valamint a Kisszállási Polgárőr Egyesület egyaránt 

300.000 forintot kapott működési kiadásaik finanszírozására. 

A Művelődési Ház hírei 

A Kisszállási Művelődési Ház a 2021-es évben csatlakozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország 

legszebb konyhakertjei elnevezésű országos programhoz. 

A programhoz csatlakozva, a Művelődési Ház versenyt hirdet a Legszebb konyhakert címért. 

Várjuk a lelkes kertészkedni vágyó helyi lakosok jelentkezését a versenyre. 

A versenyre való jelentkezéshez, jelentkezési lap kitöltése szükséges, amelyet a Művelődési Házban tudunk 

adni. 

A versenyre 2021. május 31-ig lehet jelentkezni. 

A versenyen résztvevő kerteteket egy 3 fős zsűri fogja értékelni, melyben az első 3 helyezett díjazásban ré-

szesül. 

Az első helyezettet Országos díjra jelöljük, 

melyben elnyerhető az „Ország legszebb 

konyhakertje ” díj. 

Mutassuk meg az Országnak Kisszállás leg-

szebb kertjét! 

 

tel:+3680277456
mailto:koronavirus@1818.hu

