
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ  

2021. V. SZÁM 

 

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ BÖLCSŐDEI CSOPORT 

A tervezett ütemben haladt az építkezés, ezért szeptember végére a kivitelező át tudta adni az új mini bölcsődei 

csoportszobát. Az öltözővel, mosdóval, előtérrel és terasszal kiegészített csoportszoba az óvoda főépülete 

mellé épült mindösszesen 57 m2-en. Ebben a csoportban is hét gyermek felügyeletére lesz majd lehetőség.  

A használatba vételi eljárás befejeződött, jelenleg az 

eszköz-beszerzés valamit a nyilvántartásba vételi eljárás 

van folyamatban.  

 
 

GAZVÁGÓ TRAKTORRA KAPOTT TÁMOGATÁST A TELEPÜLÉS 

Belterületi utak, közterületek kezelését, 

karbantartását, rendszeres felújítását település-

tisztasági szolgáltatást biztosító gépek, eszközök 

beszerzésére nyújtott lehetőséget a 2021 évi Ma-

gyar Falu program. Az eszközközbeszerzés kere-

tében ebben az évben egy gazvágó traktort vásá-

rolt az önkormányzat 100%-os támogatás mellett. 

Az új gép akadályt nem ismer, így az árkok és 

egyéb szélsőséges terepviszonyok sem jelentenek 

problémát a napi munkavégzés során.  A AS 940 

Sherpa 4WD gazvágó traktor szabadon és elaka-

dásmentesen küzd meg az árkokból be- majd ki-

menetellel, gond nélkül lenyírja a vastagabb elszáradt bokrok ágait, és a fű alatt a földben megbújó tuskók 

sem képesek megállítani. 

HAMAROSAN ELKÉSZÜL A PIHENŐPARK AZ ELHAGYATOTT INGATLAN HELYÉN 

Új közösségi park és parkolók létesülnek a településen. A 2020-as „elhagyatott ingatlan” pályázaton nyert 

támogatásból az önkormányzat egy, a korábbi években leégett és elha-

gyatottá vált lakóingatlant vásárolhatott meg a Petőfi utcában.  

A terület rendezése a vége felé közeledik, ahol több új murvás parkoló 

létesül, ivókút kerül kialakításra, padokat, szemeteseket, kandelábereket 

helyez el a pályázat kapcsán az önkormányzat.  

A terület többi része füvesítve és fásítva lesz. Az új park révén 

egy zöld gondozott területtel gyarapodik a település. 

  



KISSZÁLLÁSI ADVENTI PROGRAMOK 2021. 

  
November 27. 17.00 óra   Adventi gyertyagyújtás - Templom előtti tér 

  

December 3.  10.30 óra  Baba-Mikulás a Ringató foglalkozás keretében  

0-3 éves gyermekeknek 

  

December 5. 16.00 óra  Nagy Mikulás Várás Mihályi Réka koncerttel  

az AnnaMax cég felajánlásával  

 

December 18. 18.00 óra  Adventi est Fellépő Feke Pál - Művelődési Ház előtti tér 

  

Sok új könyvet vásároltunk a könyvtárba a hosszú téli estékre, szívesen ajánljuk minden kor-

osztály számára! 

   

„Okos” vízkészlet-gazdálkodás, szakszerű kútlétesítés és üzemeltetés a környezettudatosság 

jegyében. Csiszár Endre hidrogeológus előadása a könyvtárban 2021. november 29-én 17.30 

 órától. 

  

MEGÚJUL A PIACCSARNOK  

A Vidékfejlesztési Program keretén belül 91.826.462 forint támogatást nyert településünk a piaccsar-

nok felújítására, korszerűsítésére. A fejlesztéshez 15.575.348 forint önerő hozzárendelését vállalta az Önkor-

mányzat. A felújítás során a piaccsarnok fa-és a falfelületeinek festése-mázolása fog megtörténni. Hűtőkamra, 

napelemes rendszer, térfigyelő kamera, kandeláber létesül, akadálymentes mosdó és egy kerékpártároló kerül 

kialakításra. A termékértékesítést segítő eszközök, (raklapemelő, anyagmozgató, mérleg, zárható asztal, mo-

sogató) mobil faházak beszerzését is támogatja a pályázat. A fejlesztéshez közbeszerzés útján választja ki a 

partnert az Önkormányzat.  

  



GYORSAN ELKÉSZÜLT A TEMETŐ TÉRKÖVEZÉSE 

 

 

A terveknek megfelelően Mindenszentek ünnepére a 

kivitelező végzett a temető fejlesztési munkálataival.  

 

 

 

 

 

 ORVOSI ESZKÖZÖK TÉTELES NYERT LISTA TÁBLÁZATBA 

Gyermekorvosi  

rendelő részére 
Fogorvosi  

rendelő részére: 

 

Háziorvosi  

rendelő részére: 

 

Védőnői szolgálat  

részére: 

 

- CRP Smart 

Tester  

-  ózongenerá-

tor 

 

-Ultrahangos tisz-

tító kád 

 

- Boka-kar index mérő   

-24 órás ABPM vérnyo-

másmérő,  

-HeartScreen 80G-L1 tí-

pusú EKG,  

 

-Hűtőszekrény (vakcina tárolás),  

-Szűrőaudiométer SA7, (hallás vizs-

gáló) 

-Gyermek vérnyomásmérős Bosco 

Carat Professional 

A KISSZÁLLÁSI ISKOLA EBBEN A TANÉVBEN IS TÖBB PÁLYÁZATOT NYERT.  

A Honvédelmi Sportszövetségtől 15 millió forintot nyertünk, melyből a felső tagozat kirándulni volt a szol-

noki RepTár Múzeumba és lehe-

tőséget kaptak tanulóink vitor-

lázó gépen repülni. 2 honvédelmi 

napot is tartottunk, melyben a 

honfoglalás kori és a mai kor 

honvédelmi szerveit, és eszközeit 

ismertük meg. 

A Magyar Falu Program kereté-

ben a Kiskőrösi Tankerület isko-

lánk nyílászárók cseréjére közel 

40 millió forintot nyert, amit saját 

forrással kiegészített így lehető-

ség nyílik az iskola főépület abla-

kainak cseréjére, valamint a bejá-

rati ajtók restaurálására. Az abla-

kok gyártása megkezdődött, a munkálatok előreláthatólag május végéig befejeződnek. 

A Nemzeti Tehetség Program pályázatán 3.300.000 forintot nyertünk innovatív tanulási környezet kialakítá-

sára. ennek keretében meteorológiai állomást alakítunk ii az iskola parkjában, valamint több kirándulás és 

program valósul meg ebben a tanévben. 

A sportcsarnok elé kikerült egy használt olaj gyűjtő konténer, melyben lezárt flakonba, vagy üvegben kérjük 

a használt étkezési zsírt és olajat beletenni. 

  



E B O L T Á S  

Dr. Márton Ferenc állatorvos Kisszállás községben a veszettség elleni 2021. évi összevezetett ebol-

tást és féregtelenítést, az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályok betartása mellett az alábbi 

helyeken és időpontban tartja meg. 

2021. november 27. /szombat/ 

8.00-10.00 óra - Sportpálya 

 10.00-órától - Kossuth és Deák F. u. sarok 

2021. december 4. /szombat/ 

8.00-09.00 óra - Újfalu 

 09.00-10.00 óra Négyestelep 

10.00-órától - Sportpálya  

 
Az oltás és a féregtelenítés díja: 5.000 forint 

Oltani csak chippel már megjelölt ebet lehet, melynek díja: 5.000 forint 

KÉRJÜK, HOGY A KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL! 

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében, minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonos kö-

teles veszettség ellen beoltatni. A 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet 8.§ (2) értelmében kötelező minden eb 

féregtelenítése, a zoonózisok megelőzése érdekében. A 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet értelmében KÖTE-

LEZŐ AZ EBEK MICROCHIPPEL TÖRTÉNŐ JELÖLÉSE. 

FENTI KÖTELEZETTSÉGEK ELMULASZTÁSA ESETÉN AZ ÁLLATTARTÓVAL SZEMBEN SZA-

BÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KELL INDÍTANI! 

Kisszállás, 2021. november 25. 

Dr. Márton Ferenc sk.      Csiszár Csaba sk. 

állatorvos      jegyző 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

A Nemzeti Művelődési Intézet finanszírozásával három szakkör indításához kapott a Művelődési Ház alap-

anyagokat és módszertani segítséget. Hímzés, mézeskalács készítés és vesszőfonás. 

Adventi Gyertyagyújtáshoz az első gyújtogatás a plakát szerint, többi: december 5, 12, 19-én vasárnapokon 

délelőtt a 11.00 órai szentmiséken 
 



 

 



 


