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ÖNKORMÁNYZATI TÜZIFA IGÉNYEKRŐL 

176 kisszállási család, összesen 768,5 m3 tűzifa-vásárlásra vonatkozóan jelezte igényét az önkormányzatnál. 

Február végén a fakitermelés befejeződött, az értékesíthető tűzifa mennyisége 89 m3. A Képviselő-testület és 

a Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy első körben az értékesítést a 31 külterületi igénylő részére teszi lehe-

tővé, akik március 11-én (szombaton) szállíthatják el a tűzifát. A döntést azzal indokolja, hogy külterületen 

kizárólag vegyes tüzelésre van lehetőség, nincs kiépített vezetékes gázközmű. A kedvezményes tűzifa vásár-

lási lehetőséget a későbbiekben minden igénylő részére tervezi biztosítani az önkormányzat. Az igények ki-

elégítése érdekében, újabb dűlőutak kimérése és tisztítása vált szükségessé. A belterületi igénylők a kitermelés 

előrehaladása alapján számíthatnak értesítésre.  

KÉPVISELŐ SZEMÉLYI VÁLTOZÁS  

Patocskai Ferenc családi okokra hivatkozva 2023. január 24. napján lemondott önkormányzati képviselői 

megbízatásáról. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

21. § (1) bekezdése értelmében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a követ-

kező legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választáson az egyéni 

listás képviselő-választás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján a szavazatszám szerinti sorrendben 

következő legtöbb szavazatot (263) Dr. Muskó Zsolt, független képviselőjelölt érte el. A mandátum kiosztá-

sáról a Helyi Választási Bizottság döntött az 1/2023. (II. 3.) számú határozatában. A jelölt a Bizottság dönté-

sének jogerőre emelkedését követően 2023. február 9. napján esküt tett a Képviselő-testület előtt. Eskütételt 

követően viseli tisztségét.   

INGYENES LAKOSSÁGI LED-CSEREPROGRAM 

Éljen a lehetőséggel, jusson ingyen izzókhoz, csökkentse a villanyszámláját és tegyen azért, hogy kevésbé 

terhelje a környezetet! 

Hogyan lehet csatlakozni a programhoz? 

A ledcsere.hu oldalon a „Jelentkezés”-re kattintva pár perc alatt regisztrálhat 

bárki, akinek a nevén van villanyszámla, és kisszállási lakcímkártyával rendel-

kezik. Néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rend-

szer az éves áramfogyasztás, valamint az otthonában található izzók száma és 

használati ideje alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes 

LED-re jogosult. FONTOS! A regisztráció utolsó oldalán átvételi helyként Kis-

szállást jelölje be! 

A programba 2023. március 15-ig lehet regisztrálni. A QR-kód beolvasással 

érhető el minden információ. 

TÁJÉKOZTATÁS A VÉDŐNŐ SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL  

Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kádárné Nyíri Szilvia tartós távolléte miatt 2023. február 

21. napjától Zádori Zsófia Lídia vette át a védőnői szolgálattal kapcsolatos feladatokat. 

A védőnői ellátás rendelési ideje változatlan marad. A csecsemő tanácsadás továbbra 

is kedden 8:00-10:00, a szülők és várandós anyák részére tanácsadás csütörtökön 8:00-

10:00 között lesz.  



VÁLTOZNAK A TÉRÍTÉSI DÍJAK 

Az alapanyagárak folyamatos emelkedése, illetve az energiaköltségek növekedése miatt a térítési díjak felül-

vizsgálatára volt szükség az étkeztetés, valamint a Gondozási Központ esetében is. 

A gyermekétkeztetés térítési díjai március 1. napjától az alábbiak szerint módosulnak: 

 

Bölcsőde Korábbi díjak 2023. március 1. 

napjától fize-

tendő díjak 

reggeli 75 110 

tízórai 55 55 

ebéd 195 200 

 uzsonna 55 55 

 

Óvoda Korábbi díjak 2023. március 1. 

napjától fize-

tendő díjak 

tízórai 110 150 

ebéd 215 240 

 uzsonna 90 130 

 

Iskola 1. kor-

csoport 

(7-10 évesek) 

Korábbi díjak 2023. március 1. 

napjától fize-

tendő díjak 

tízórai 129 160 

ebéd 273 290 

uzsonna 110 150 

 

Iskola 2. kor-

csoport 

(11-15 évesek) 

Korábbi díjak 2023. március 1. 

napjától fize-

tendő díjak 

tízórai 136 190 

ebéd 320 340 

uzsonna 131 170 
 

A szociális étkezésben a korábbi szabályok megtartása esetén legalább 17 személy jogosultsága megszűnt 

volna az idei évben. Annak érdekében, hogy minél többen igénybe tudják venni a szociális étkezést, a Képvi-

selő-testület az új térítési díjak mellett, új jövedelmi sávokat is megállapított. A módosítás eredményeként 

március 1. napjától jóval szélesebb körben igényelhető a szociális étkezés, immáron az öregségi nyugdíjmini-

mum tizenegyszeresét elérő jövedelműek is beadhatják kérelmüket. 
 

korábbi térítési díjak: 

• 20.000 – 30.000 Ft    bruttó 200 Ft/ellátási nap 

• 30.001 – 50.000 Ft   bruttó 300 Ft/ellátási nap 

• 50.001 – 70.000 Ft   bruttó 370 Ft/ellátási nap 

• 70.001 – 90.000 Ft   bruttó 470 Ft/ellátási nap 

• 90.001 – 120.000 Ft   bruttó 520 Ft/ellátási nap 

• 120.000 – 150.000 Ft  bruttó 570 Ft/ellátási nap 



2023. március 1. napjától hatályos térítési díjak: 

 

a) 22.501 - 45.000 Ft   bruttó 280 Ft/ellátási nap 

b) 45.001 - 65.000 Ft    bruttó 450 Ft/ellátási nap 

c) 65.001 - 85.000 Ft    bruttó 500 Ft/ellátási nap 

d) 85.001 - 105.000 Ft   bruttó 550 Ft/ellátási nap 

e) 105.001 - 125.000 Ft   bruttó 700 Ft/ellátási nap 

f) 125.001 - 150.000 Ft   bruttó 750 Ft/ellátási nap 

g) 150.001 - 165.000 Ft   bruttó 850 Ft/ellátási nap 

h) 165.001 - 205.000 Ft  bruttó 1100 Ft/ellátási nap 

i) 205.001 - 313.500 Ft   bruttó 1200 Ft/ellátási nap. 

 

A Gondozási Központ Idősek Otthona intézményben a térítési díj 2023. április 1. napjával 3000 Ft/ellátási 

nap összegről 4000 Ft/ellátási nap összegre módosul. Havi átlag 30 nappal számolva mindez 90.000 Ft helyett 

120.000 Ft díjat jelent a gondozottak részére. 

 

Megértésüket köszönjük! 

VÁLTOZIK A VENDÉGÉTKEZÉS DÍJA 

A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. által működtetett Konyha vendégétkezési díjai is változnak. Már-

cius 1. napjától a teljes térítési díjas egész adag 1.050 Ft helyett 1.400 Ft áron lesz elérhető, míg a „Zóna” 

adag ára 670 Ft helyett 890 Ft lesz.  

Megértésüket köszönjük! 

2023-2024. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL  

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, melynek elsődleges célja, hogy a közfoglalkoz-

tatásban résztvevő személy be-, illetve visszakerüljön a munkaerőpiacra. 

Törvényi szabályozás az önkormányzatok számára korábban sem és jelenleg sem írja elő kötelezően a köz-

foglalkoztatás megszervezését és lebonyolítását. Mindannyiunk számára nyilvánvaló azonban, hogy a mun-

kanélküliség sajnos településünket sem kerüli el, van, akit közvetlenül, van, akit közvetve érint, ezért önkor-

mányzatunk igyekszik minden olyan pályázatban, programban részt venni, amellyel az állás nélkül maradók 

részére segítséget nyújthat. 

2023. március 1. napjától három közfoglalkoztatási programot tudott 100 %-os bér- és járulék finanszírozás-

sal indítani önkormányzatunk. 

Az egyik a „mezőgazdasági program” melynek keretében 5 főt teljes munkaidőben alkalmazunk, feladatuk 

szükség szerint a parlagfűirtás, illetve konyhai zöldségfélék termesztése. A pályázat segítségével a foglal-

koztatáson kívül a mezőgazdasági feladatok végzését szolgáló eszközök vásárlására is lehetőség nyílt (pl: 

szivattyú). 

A második a „szociális jellegű program”, amelyben szintén 5 főt alkalmazunk teljes munkaidőben. A prog-

ramban az önkormányzat tulajdonában levő mezőgazdasági földutak rendbetételét, közutak karbantartását és 

belterületi parkok, közterek, illetve a gondozatlan területek rendszeres parlagfű mentesítését, rendezését ter-

vezzük végrehajtani. 

A harmadik program a „hosszabb idejű közfoglalkoztatási program”, ahol a 11 fő foglalkoztatott kisegítői 

feladatokat lát el intézményeinkben segédmunkás, hivatalsegéd és konyhai kisegítő munkakörben. 

  



MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati keretből 73.385.100 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült az önkormányzat. Az elnyert támogatási összeget a Művelődési Ház és Könyvtár ener-

getikai korszerűsítésére fordítja. Az épület külső és padlásfödém hőszigetelése, lapostető hő és vízszigetelése, 

nyílászárók részbeni cseréje, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése fog megvalósulni. Az Önkormányzat a 

sikeres beszerzési eljárás lefolytatását követően 2023. 02. 10-én megkötötte a kivitelezővel a szerződést. A 

munkálatok várhaton a nyár közepén fejeződnek be. A művelődési ház a felújítás időtartama alatt továbbra is 

zavartalanul látogatható nyitvatartási időben. 

MEGÚJUL A KÖZPONTI PARK  

A Vidékfejlesztési Program keretén belül sikeres pályázaton nyert az önkormányzat 10.008.685 Ft összeget a 

központi park buszváró felőli részének felújítására. A támogatás intenzitása 90%-os, ezért 1.000.871 Ft ösz-

szegű önerőt szükséges biztosítania a településnek. A támogatási összegből a buszmegálló és az emlékmű 

közötti szakasz fog megújulni. A parkosítás mellett térköves járdaburkolat kerül kialakításra, valamint egy 

szökőkút is kiépítésre kerül még ebben az évben.  

A PIAC FELÚJÍTÁSÁRÓL 

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

újítására, korszerűsítésére. A fejlesztéshez 15.575.348 forint önerő hozzárendelését vállalta az Önkormányzat. 

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

mes rendszer, térfigyelő kamera, kandeláber létesül, akadálymentes mosdó és egy kerékpártároló kerül kiala-

kításra. A termékértékesítést segítő eszközök (raklapemelő, anyagmozgató, mérleg, zárható asztal, mosogató) 

és mobil faházak beszerzését is támogatja a pályázat. A fejlesztéshez közbeszerzés útján választotta ki a part-

nert az Önkormányzat. A kivitelező legkésőbb augusztus hónapra vállalta a kivitelezési munkák befejezését. 

A lakosság és az árusok a támogatás elszámolásának benyújtását követően vehetik birtokba újból a piaccsar-

nokot. 

SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS – TAVASZI SZÜNET 

A 2022/2023. tanév tavaszi szünetének időpontja 2023. április 6 – 11. Ez idő alatt szünidei étkeztetést 2 mun-

kanapon lehet igénybe venni: 2023. április 6-án (csütörtökön) és 2023. április 11-én (kedden). 

Kérjük, aki igénybe szeretné venni a tavaszi szünetben a szünidei étkeztetést és arról az ősz folyamán nem 

nyilatkozott, az a Polgármesteri Hivatalban jelentkezzen 2023. március 30. napjáig. 

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÉLŰZŐ DISZNÓTOROS 

Február 18-án került megrendezésre immár harmadik alkalommal a Hagyományőrző télűző disznótoros ren-

dezvény a művelődési ház parkjában. A kolbásztöltő versenyre 25 csapat jelentkezett és indult a legjobbnak 

járó címért. A kolbásztöltő verseny zsűrijének vezetője ezúttal is a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

régióelnöke volt. A csapatok részére az Önkormányzat társaságonként 5 kg darálthúst biztosított. A gasztro-

nómia mellett a kultúra is fontos szerepet kapott a rendezvényen. A programot délelőtt a helyi mazsorettcso-

port, délután a Mélykúti Szederinda Citerazenekar előadása színesítette. Az Önkormányzat magánszemélyek, 

vállalkozók és civilek összefogásával tudta megszervezni a programot. A támogatásokat, felajánlásokat kö-

szönik a szervezők. A kolbászok mellett hájas kalács, farsangi fánk, forralt bor és tea, tepertő, zsíros kenyér, 

valamint ízletes lepények is szerepeltek a gasztronómiai kínálatban. A nap végén aztán a zsűri valamennyi 

csapat sült kolbászát megkóstolta. Az eredményhirdetésen kiderült, hogy a 25 társaság közül az abszolút győz-

tes a Kisszállási Polgármesteri Hivatal egyes számú csapata lett. 



 

  



2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

A Képviselő-testület február 24-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. A költségvetés 

az idei évben kizárólag az önkormányzat és intézményei alapműködését biztosítja úgy, hogy a 2022. évről 

áthozott mintegy 28 millió forintos tartalékot is be kellett vonni a működési kiadások finanszírozása érdeké-

ben. Fokozottan takarékos gazdálkodás mellett lesz mód arra, hogy a nagymértékű energiaáremelkedésből 

adódó kiadásokat finanszírozni tudja majd az önkormányzat. Folytatódik az a tendencia, hogy az egyes köte-

lező feladatok ellátásához nem biztosít az állam elegendő normatívát. Ezen túl az idei évi központi költségve-

tésből 15 millió Ft kiegészítő támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, mert a település iparűzési adóerő-

képessége meghaladja a támogatásra való jogosultságot. A kistérségi társulásban működtetett ápoló-gondozó 

otthon fenntartásához idén 10 millió forinttal több forrást kell biztosítani. Mindez összességében azt jelenti, 

hogy az önkormányzat egyéb önként vállalt feladatot ebben az évben nem tud ellátni, mert jelenleg nem ren-

delkezik tartalékkal. 

KISSZÁLLÁSI SPORT CLUB HÍREI 

A Kisszállási Sport Club a - felnőtt csapat mellett - tavalyi évben elkezdte munkáját az utánpótlás-nevelésben 

is, a Grassroots program alapján.  

Az egyesület célja, hogy a gyerekek többet mozogjanak, sportoljanak. Minden résztvevőnek (fiúknak és lá-

nyoknak egyaránt) szeretnénk biztosítani a játék lehetőségét, hogy egy közösséghez tartozva örömüket leljék 

a labdarúgásban és megismerjék annak alapjait. Szeretnénk, ha mindez – a környező településekhez hasonlóan 

– a falubéli gyerekeknek is helyben adott lenne. 

Jelenleg 32 gyerekkel foglalkozunk. 2022 őszétől vettek részt a gyerekek három korcsoportban (U7, U9, U11) 

Kiskunhalason, a Bozsik tornán. Köszönjük a gyerekek utazásához és a melegítők vásárlásához nyújtott se-

gítséget az Önkormányzatnak, a szülőknek és magánembereknek.  

Az említett korosztályok mellet az óvodás korcsoporttal is foglalkozunk és ősztől szeretnénk U13-as korcso-

portot is indítani. 

December 17-én az egyesület is rendezett egy tornát Tompa, Balotaszállás és Bácsalmás U9 és U11-es csapa-

tainak részvételével. A sportdélelőtt jól sikerült, mintegy 50 gyermek töltötte együtt jó hangulatban a napot.  

A TAO támogatási rendszeren keresztül egyesületünk sikeresen pályázott, aminek eredményeként 11.700.000 

forintot kaptunk. Ezt az összeget az egyesület az Önkormányzattal együttműködve elsősorban ingatlanfejlesz-

tésre tudja fordítani. Tavasszal felújításra kerül a sportpálya épületének tetőszerkezete, tervben van a nyílás-

zárók cseréje, a fűtésrendszer korszerűsítése és öltözőbútorok beszerzése.  

Kérjük, hogy amennyiben céljainkkal egyetért és teheti, támogassa adója 1%-val munkánkat!  

Adószám: 19552079-1-03. 

 


