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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 26-án
16:00 órakor megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
Balogh Attila, Dr. Czabán Edit, Kürtösiné Csed Márta,
Nagy József, Tankovics Sándor képviselők (6 fö képviselő)
Heródehé Szász Agota jegyző
Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző,
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető
Nem jelent me: Csík József képviselő
Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselöket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Á napirendekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy, a tanyagondnok jelenlétére
illetve a későbbi elfoglaltságára tekintettel az első két pontot felcserélve tárgyalják. Javasolja
a meghivóban szereplő napirendet az említett módosítással megtárgyalni, ás jegyzőkönyvvezetőnek Seres Katalint felkémi.

NAPIREND
1. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2017. évi munkájáról
Előtwjesztő:
Előkészítéshen részt vesz.

Kovács Jnwe polgármester
Heródekné Szász Agotajegi’ző,
Eszik Róbert tanyagondnok

2.

Beszámoló a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Előíer/esztő:
Heródehzé Szász Agoiczjegvző

3.

Beszámoló a civil szervezetek által nyert 2017. évi támogatások célszerű felhasználásáról,
számadási kötelezettség teljesitéséről
Előteijesztő:
Kovács Imre polgármester
Előkészitésben részt vesz:
Ueródehié Szász Agotaje’ző
2

4. Egyéb ügyek, bejelentések
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat a módosítással együtt,
illetve a jegyzökönyv-vezető személyét. (A meghívó és ci jelenléti ív ci jegyzőkönyv 1. sz.
melléklete,,)

I.

BESZÁMOLÓ A TANYAGONDNOK] SZOLGÁLAT 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent tanyagondnokot, Eszik Róbertet. Elmondja, hogy
a képviselők a szokásos határidőben beérkezett alapos beszámolót olvashatták. Átadja a szót a
tasiyagondnoknak, hogy amennyiben kívánja szóban egészítse ki a beszámolóját.

Eszik Róbert köszönti a képviselőket, elmondja, hogy a beszámoló tartalmazza a fontosabb
adatokat. Annyiban kiegészíti, hogy 2020-ig 60 kredit pontot kell teljesítenie, amelyből 40-et
már 2017-ben összegyűjtött. 20 pontot kell még összegyűjtenie.
Tankovics Sándor kérdezi, hogy mire kell gvüjteni-e a pontokat.
Eszik Róbert elmondja, hogy szakmai továbbképzéseken kell részt vennie ahhoz, hogy ezt a
munkakört elláthassa. Ezek teljesítését folyamatosan ellenőrzik az illetékes felettes szervek.
Köszöni a lehetőséget, hogy a munkavégzéséhez szükséges feltételeket maximálisan biztosítja
az Onkormányzat.
Kovács Imre megköszöni, hogy a Szociális Ellátó Egységgel és a Faluőrséggel közösen
példaértékűen együttmüködnek. kéri hogy továbbra is így működjön. mert látszik az egység.
Dr. Czabán Edit kiemelkedő segítségnek látja, hogy az ételhordás mellett a gyerekek
szállítása és a betegszállítás is fontos tényező a munkájában. Köszöni a tanyagondnok
munkáját.
Kovács Imre elmondja, hogy a járhatatlan utak esetén a tanyagondnok az lsuzu-val is
közlekedhet a külterületen, a Transporter kímélése miatt.
Tankovics Sándor köszöni a tanyagondnok sokrétű munkáját.
Balogh Attila csatlakozik az előtte szólókhoz.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a beszámoló
tekintetében.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igeiz szavazattal az alábbi dözitést hozta:
20/2018.(lII.26.) ÖH
Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat
2017. évi tevékenységéről
Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tanyagondnoki
beszámolót a szolgálat 2017. évi tevékenységére vonatkozóan.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Heródekné Szász Ágota a napirendhez kapcsolódóan szeretné elmondani, hogy a szakmai
program módosítását szükséges elfogadni a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében.
Hamarosan teljesen Új szakmai program készül, addig azonban a kiosztott szakmai
programban pirossal jelölt résszel ki kell egészíteni a jogszabályi megfelelés miatt, ezért kéri
a testületet, hogy ezt elfogadni szíveskedjenek.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a szakmai program
kiegészítése tekintetében.
Á képviselő—testület egyhangúlag, 6 Ige” szavazattal az alábbi döntést hozta:
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21/2018.(III.26j ÖH
A tanyagondnold szolgálat programjának kiegészítéséről
Határozat
Község
Kunszállás
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának kiegészítését.

elfogadja

a

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

IL
BESZÁMOLÓ A KUNSZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Kovács Imre átadja a szót a jegyzőasszonynak a kiküldött beszámolóval kapcsolatban.
Heródekné Szász Ágota elmondja. hogy a 2017. évben személyi változás a jegyző
tekintetében történt. Január I -től június 30-ig Dr. Kovács Zsanett megbízott jegyzőként látta
el ajegyzői teendőket,július 1-től pedig mindenki előtt ismert, hogy ő maga kapott kinevezést
erre a feladatra. A beszámolót a kollégák közreműködésével készítette, amely Fülöpjakab és
Kunszállás vonatkozásában megbontva tartalmazza a 2017. évre vonatkozó adatokat.
Kovács Imre 2 mondattal kívánja kiegészíteni a beszámolót, hogy az ASP rendszerhez
történő csatlakozás miatt viharos időszakon varmak túl a kollégák. Az adók befolynak, jó
hatékonysággal folyik a szakmai munka. Bár 201 S-ra vonatkozik, de a személyi bővítés is jó
döntésnek bizonyult, az idő ezt igazolja.

Hozzászólás neni érkezett, a polgármester szavazásra teszi a Közös Hivatali beszámoló
elfogadásával kapcsolatos kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 Igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
22/2018.(III.26.) ÖH
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi munkájáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testüjete megtárgyalta és elfogadja
a Kunszállási Közös Onkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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III.
BESZÁMOLÓ A CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL NYERT 2017. ÉVI
TÁMOGATÁSOK CÉLSZERŰ FELHASZNÁLÁSÁRÓL, A SZÁMADÁSI
KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL
Kovács Imre elmondja, hogy a civil szervezetek a 2017. évi támogatás felhasználásáról
határidőben beszámoltak a vállaltaknak megfelelően. A Mozgáskorlátozottak nyújtottak be
kérelmet határidő hosszabbítására vonatkozóan, amelyet a legutóbbi ülésen a testület
elfogadott. Sajnos a 2018. évre nem áll módjában az Onkormányzatnak erre a célra külön
összeget elkülöníteni.
Tankovies Sándor szeretné jelezni, hogy a Sportegyesület a Tao pályázathoz az önerőt
továbbra is az Onkormányzattól kívánja támogatás formájában igényelni.
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetés tárgyalásakor abban maradtak,
hogy a civilek a pályázataikhoz önerőt igényelhetnek, és a testület dönt a kérelem
elbírálásáról.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a civil szervezetek által nyert
2017. évi támogatások céLv:erű felhasznólásáról, ci szánzadávi kötelezettség ic/jesíléséről
szó/ó beszámoló elfogadásával kapcsolatos kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, Ó igeli szavazanal az alábbi döntést hozta:
23/2018.(III.26.) ÖH
Civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról

Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a civil szervezetek álta] nyert 2017. évi támogatások célszerű
felhasználásáról, a számadási kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolókat.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: azonaal
IV.
EGYEBEK
IV/l.
Kovács Imre A KIKI tekintetében megtörtént a fenntartói ellenörzés. Az adminisztratív
fegyelem nem hagy kivetnivalót maga után. A szakmai ellenőrzést a felettes szervek tudják
esetlegesen levezetni, nem fenntartói kompetencia a minőség szakmai szempontú ellenőrzése.
A belső feszültségek, konfliktusok enyhitése érdekében további kontroll kidolgozása várat
magára.
IV/2.
Kovács Imre elmondja, hogy az általános iskola állami fenntartásba adását követően az
átadási szerződés módosítása vált esedékessé. Amennyiben szükséges most lehet például
mellékleteket módosítani. Az elmúlt öt év során nem került elő olyan kérdés, ami miatt
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szükséges tenne a módosítás, emiatt javasolja az Új szerződőveí. azaz a KLIKK helyett a
Tankerülettel a szerződés változatlan tartalommal történő elfogadását.
Balogh Attila a technikaszertár épületével kapcsolatban érdeklődik.
Kovács Imre elmondja, hogy az építőanyagokra folyamatosan pályázik az intézményvezető
az Onkormányzat tulajdonában maradt épület vonatkozásában. A Falugazdálkodási Kü illetve
az Onkormányzathoz átkerült technikai munkatársak közreműködésével az épület menthető,
és feladat is azt biztonságossá tenni, a raktárfunkcióval nagy hasznára lenne az iskolának.
A szerződéssel kapcsolatban testületi jóváhagyás szükséges.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi az iskola fenntartási
szerződésének módosításával kapcsolatos kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
24J2018.(III.26j ÖH
az iskola vagyonkezelési szenődéséről

Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
felülvizsgáLata a Tóth Pál Általános IskoLa fenntartási szerződését és azt az Új
szerződő féllel. a Kecskeméti Tankerülettel változatlan formában jóvá hagyja.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: azonnal
IV/3.
Kovács Imre elmondja, hogy a Lődomb illetve Szánkózódomb megvásárlásával kapcsolatban
érkezett megkeresés a szomszédos tulajdonostól Pintér Sándortól. A szándéknyilatkozat
hevenyész módon érkezett be. emiatt semmiképpen nem szeretne konkrét döntést hozni, ezzel
kapcsolatban, mert sem hrsz. megjelölést, sem négyzetmétert, sem árat nem tartalmaz az irat.
Azonban testület elé terjeszti, hogy egyáltalán érdemes-e a kérdéssel foglalkozni.
Balogh Attila szerint az a terület nem eladó.
Kovács Imre elmondja, hogy alapvetően tényleg nincs használva, a kaput szeretné kinyitni a
tanyatulajdonos, hogy a birkái ott legelhessenek.
Dr. Czabán Edit a lehajtó és a közelben tervezett beruházások miatt az egy értékes terület,
nem kellene elkótyavetyélni.
Kürtösiné Cseri Márta a tervezett beruházások munkahelyzeremtö beruházások lennének, a
birkák legeltetése pedig nem azzal a gondolattal cseng egybe.
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy valóban a nagy csarnok tervezett hetyszmnével
össze lehet vonni, értékesebb terület lesz.
Nagy József szerint az autópálya lehajtó megépítését követően többet fog érni a terület.

Kovács Imre köszöni a véleményeket. ennek tükrében le is zárja a kérdést az ajánlattevővel.
tehát egyelőre a terület nem eladó.
A képviselő-testület a fentieket tudomásul Vette.
IV/4
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket. hogy a házi segítségnyújtásban személyi változás
várható. Koncsek József beadta a kérelmét a munkaviszonyának megszüntetésére
vonatkozóan. A személye közkedvelt az ellátottak körében, Így megpróbálja marasztalni.
IV/5

Kovács Imre elmondja, hogy a települési honlap fejlesztése lelassult, bár a testület döntött a
fejlesztés mellett a fejlesztő személyéről is, azonban a munka nem halad, emiatt máshonnan is
kérne ajánlatokat. hogy a kötelező tartalmak mielőbb elérhetőek legyenek.

IV/6
Kovács Imre a telkesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a gázcsere-telep néven ismert ipari
terület átminősítéséhez szükséges. az épület nemlétezéséről kiállított hatósági bizonyítvány
beszerzése lelassította a folyamatokat, de már megvan a határozat a közel 30 éve nem Létező
épület vonatkozásában.
IV/l
Kovács Imre beszámol a befektetőkkel történt tárgyalásáról a „Táncsics 7” apartmanházzal
kapcsolatban. Kivetíti a látvány-terveket. A megváltozott piaci igényeknek megfelelően
átdolgozásra kerültek a meglévő rajzok. A 30%-os beépítettséget figyelembe véve 2 darab
egymással szembenéző egyemeletes épület állna. Társasházi formában. de akár 20 millió
forint alatt is lakáshoz lehetne jutni.
1V18
Kovács Imre tájékozatja a képviselőket, hogy a választások után rögtön megtörténik a
munkaterület átadás a Kossuth utca aszfaltozása miatt. A tájékoztató tábla még januárban
kikerült, hamarosan új aszfaltos úton lehet közlekedni az autópálya lehajtó és a régi gázcseretelep közötti szakaszon. Az út nagyon megérett a javításra, rengeteg hibabejelentés történik a
kátyúk miatt. Tény, hogy a forgalom által a terhelés is más mint 15 évvel ezelőtt, de a
teherhordó és a koptató réteg vastagsága remélhetőleg a jelenlegi igénybevételhez lett
tervezve. A piactéren tud az Onkormány2at a munkagépeknek biztosítani parkolási
lehetőséget a munkavégzés időszakában.

IV/9
Dr. Czabán Edit elmondja, hogy az elmúlt ülésen elhangzott Szikoráné Gyöngyi takarítóként
végzett munkájának értékelése, javasolja. hogy a rendelő felújítása miatt a 2017. évben
őnkéntesen elvégzett túlórákra tekintettel 50.000 forint jutalomban részesüljön amennyiben
lehetséges cafeteda formájában.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi
jutalmazásá al kapcsolatos kérdést.

íz:

önkormánzati dolgozók

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

-6-

25/2018S[I1.26.) ÖH
Önkormányzati dolgozók jutalmazásáról
Határozat

-

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselői előterjesztés
alapján
a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó önkormányzati dolgozók
jutalmazására 50.000 Forint összeget biztosít cafeteria formájában a 2018. évi
költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert, mint munkáltatót a szükséges intézkedések megtételére.

-

Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: azonnal
IV/1O
Kovács Imre elmondja, hogy több panasz érkezett a sétálóutca nem rendeltetésszerű
használatáról. A bankautomata miatt többen Úgy gondolják, hogy megtehetik, hogy beállnak
gépjárművel. Kéri, hogy a pedagógusok figyelmét is hívják fel a KRESZ szabályok
betartására, valamint az újságban is jelenjen meg erre vonatkozóan egy kis emlékeztető.

‚vitt
Kürtösiné Cseri Márta javasolja a 150.000 forintos képviselői keret visszaállítását, mert
soha nem lett feleslegesen elköltve.
Dr. Czabán Edit megerősíti, hogy ő is ragaszkodna ehhez a célhoz, mert enélkül valóban
számyaszegettnek érzik magukat a képviselők.
Szalai Beáta gazdálkodóként, látva a tervezhető kiadásokat, a takarékosság jegyében nem ért
egyet ezzel, azonban ő végrehajtja, amit a testület dönt. A következő ülésen a költségvetési
rendelet módosításában tud technikailag ez a döntés megszületni.
Kovács Imre lemond a Saját képviselői keretéről. hiszen polgármesteri hatáskörben sok
döntést hoz amelynek anyagi vonzata a költségvetésen csapódik le. Javasolja, hogy az év
második felében a többieknek, ha nem is 150.000, de egy 100.000 forintos keret álljon
rendelkezésére.
Szalai Beáta beépíti a következő rendeletmódosításba.
Kovács Imre érti az aggodalmat a gazdálkodás oldalából, hiszen a fóldvédelmi járulékot ki
kell gazdálkodni a telkek értékesítése előtt. Azonban a Belügyminisztériumtól igényelhető
forráskimerülésig rendkívüli támogatás, amelyet korábban már néhány évvel ezelőtt igénybe
vett a település. Erdemes lenne a kiírást megnézni, van-e rá lehetőség.
A testületi ülés további részében kötetlen beszélgetés folyt a Falvak éjszakájával kapcsolatos
tervezési feladatokról és az utazási kiállítás tapasztalatairól.
Kovács Imre - mivel több hozzászólás nem hangzott el - az ülést bezárta.
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