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Jeayzőkönyv
Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 25-én
16:00 órakor megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
Balogh Attila, Dr. Czabán Edit, Kürtösiné Cseri Márta (később érkezett),
Nagy József, Tankovics Sándor képviselők (6 fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyző
Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző,
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető
Nem jelent meg: Csík József képviselő
Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Kürtösiné Cseri Márta
képviselőasszony jelezte, hogy később tud érkezni az ülésre. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. A napirendekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a pénzügyi bizottság nem tudott
határozatképesen megjelenni, így elmaradt az ülés. Emiatt az első és második napirendet (1.
Előterjesztés Kunszállás Község Onkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet elfogadásáról 2. A belső ellenörzésről készült éves jelentés megtárgyalása) javasolja a
napirendről levenni. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet az említett módosítással
megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Seres Katalint felkémi.
NAPIREND
1.1 Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési képviselő választásról
Heródekné Szász Agola jegyző
E/ők jeszlő:
21 Egyéb ügyek, bejelentések
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat a módosítással együtt,
illetve a jegyzőkönyv-vezető személyét. (A nzeghívó és a jelenlét! ív ci jegyzőkönyv I. sz.
melléklete,,)
I.
TÁJÉKOZTATÓ A 2018. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSRÓL
Kovács Imre átadja a szót ajegyzőasszonynak.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy zökkenőmentesen lezajlottak a választásnapi
feladatok. A bizottság tagjai, illetve a jegyzőkönyvvezető megkapták a feladat elvégzéséért
járó pénzösszeget, a HVI tagok a pénzügyi elszámolást követően kapják meg a dijazásukat.
Dr. Czabán Edit elmondja, hogy az újságban megjelent összesített eredményeket látva,
nagyon aktív volt a település, jó sokan szavaztak.
Heródekné Szász Ágota tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben a beszámolót nem
szükséges határozatot hozni. Megállapítja, hogy a képviselők tudomásul vették a
beszámolóban foglaltakat. Az illetékes OEVK elnöke Dr. Dobák Nándor átadta Lezsák
Sándor elnök úrnak, megválasztott országgyűlési képviselőnek a megbízólevelet.

II.
EGYEBEK
Iv/l.
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bácsvíz Zrt. Akasztó település szolgáltató
váltása miatt lehetőséget kínál részvények vásárlására 100.000 forintos névértéken. Ez az
arányokat tekintve 0,22-ről 0,23-ra módosíthatná a résztulajdon mértékét. A szavazatok
szempontjából ez nem jelent akkora módosulást véleménye szerint, hogy ekkora összeget
belefektessen az önkormányzat.

Tankovics Sándor szerint többe kerülne a papírmunka, mint maga a részvény értéke.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi
részvényvásárlással kapcsolatban
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

a

kérdést

a

26/2018.(IV.253 ÖH
A Bácsvíz Zrt. részvényeinek értékesítéséről

Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselö-testülete nem kíván élni a Bácsvíz
Zrt. által biztosított 100.000 forintos névértékű részvényvásárlási lehetőséggel a
résztulajdon növekedése érdekében.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

11/2
Kovács Imre tárgyalásra javasolja a képviselő-testület számára a bizottsági struktúra
módosítása miatt az SZMSZ módosítását. Látszik, hogy a külsős tagok a bizottság
munkájában nem tudnak aktívan részt venni. Gyakorlatilag nehezíti, sőt a mai nap bizonyítja,
hogy ellehetetlenítette a munkát a jelenlegi felállás. Javasolja, hogy a külsős tagok nélkül a
két bizottság kerüljön összevonásra, hiszen az Ugyrendi bizottság egyébként is kötelező, így
talán határozatképesen tudna működni a bizottsági véleményezést követelő témakörök
tárgyalása, elfogadása. Településünkön ez gyakorlatilag csak formaság, azonban a
városokban, ahol a bizottsági tagok jelentős tiszteletdíjjal számolnak, kicsit más a helyzet.
Balogh Attila elmondja, hogy korábbi ciklusokban az volt a gyakorlat, hogy előtte napokban
este ülésezett a bizottság. Jelenleg kialakult szokás szerint a testületi ülés előtt közvetlenül
délután korán van, így a munka miatt nem tudnak részt venni az üléseken a tagok.
Heródekné Szász Ágota nem lát arra esélyt, hogy ezt a korábbi gyakorlatot újraélesszék.
Azonban a bizottsági tagok a jelenlegi bizottságból egyesítve 4-en lennének a külsősök
nélkül, igy kellene egy ötödik tag, a páratlan számú szavazat miatt. Javasolja, hogy a
képviselők közül kerüljön ki az ötödik is. A polgármester és az alpolgármester nem tagjai a
bizottságnak.
Kovács Imre köszöni az együttgondolkodást és kéri a jegyzőasszonyt az SZMSZ
módosításának előkészítésére a soron következő ülésre.
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Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a bizottsági
struktúra átszen’ezésével kapcsolatban
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
27/2018.(IV.25.) ÖH
Kunszállás Község Önkormányzata
Bizottsági struktúrájának átszervezéséről
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
hatékonyabb bizottsági munka érdekében a bizottsági struktúra módosításával
kapcsolatos javaslatot és felkéri a jegyzőasszonyt a Kunszállás Község
Onkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosításának előkészítésére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidö: azonnal
11/3
Kovács Imre javasolja a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás időpontját kitűzni. A
munkatervben szereplő időpont a választási előkészületek miatt elmaradt, azonban még
tavasszal érdemes lenne megtartani. Szokásoknak megfelelően a rendes testületi ülést
követően tartaná, javasolja a május 28. este 6 órás időpontot.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést
egybekötött közmeghallgatás időpontjára vonatkozóan.

ci

falugyűlével

A képviselő-testület egyhangúlag, S igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
28/2018.(IV.25.) ÖH
Kunszállás Község Önkormányzatának
2018. évi falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi falugyüléssel
egybekötött közmeghallgatás időpontját 2018. május 28. 18:00 órára tűzi ki.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
1114
Kovács Imre tájékoztatja a képviselöket, hogy BM támogatási lehetőség jelent meg
önkormányzati feladat ellátására vonatkozóan. JA pályázati kiírás a j/n’. mellékIete/ A
támogatás mértéke 65 %‚ amelyet jó eséllyel meg lehet nyerni. Az AKA által átadott
gazdasági felüljáró karbantartásával kapcsolatban évente érkezik az észrevétel, amely mindig
a kerethiányra hivatkozva zöldfelület gondozásban merül ki. A belterületi KRESZ táblák
cseréje is időszerű lenne. Várja a képviselői javaslatokat a belterületi szakaszokon a
járdafelújításra is.
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Szalai Beáta a pályázati kiirást áttekintve a külterületi útburkolatok nem lehetnek a
támogatásban megvalósíthatóak, tehát az autópálya felüljáró kiesik. A 65 %-os támogatás
maximális mértéke 15 millió forint, azaz a beruházás 23 millió forint lehet. A különbözetet az
önkormányzatnak öneröként kell vállalnia!
Tankovies Sándor a sport célterületre lenne javaslata.
Balogh Attila a sportra sokat költött eddig is az önkormányzat. Egyszerre csak egy
célterületre lehet pályázni és a sorrendben talán van fontosabb.
Kovács Imre elmondja, hogy régen a sportolók és a szurkolók kalákában összefogva sok
mindent megtettek az egyesü]etért. Mára evidenciává vált az önkormányzat támogatása. Az
utóbbi eszközbeszerzés mögé is jelentősen odaállt az önkormányzat, pár évig szépen
csendben illene maradni. Az okos ember oda veti a borsót, ahol terem, az utánpótlásra kell
hangsúlyt fektetni. A Tao még most gondoskodik erről, de később átszerveződik a támogatás
formája, érdemes lesz az egyesületnek is szemléletet váltania.
Balogh Attila továbbra Is viszonzást vár az egyesülettől.
Kovács Imre visszatereli a szót a BM forrásra. Javasolja, ho2y a kresz-táblák mellett a
neuralgikus járdaszakaszok kerüljenek megújításra. Szakemberrel körbejátja a falut és kér
árajánlatot. mert a határidő igen szoros. Nem szeretné a 15.000.000 forintos keretet elengedni.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra
Belügyminisztérium által biztosított támogatásra vonatkozóan.

teszi

a

kérdést

a

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 Ige,, szavazattal az alábbi döntést hozta:
29/2018.(IV.25.) ÖH
Önkormányzati feladatok

ellátásának támogatásáról
Határozat
Képviselö-testülete a központi
Önkormányzatának
Kunszállás
Község
költségvetésről szól 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2 pont alapján közzétett
pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani belterületi járdaszakaszok felújítása
és KRESZ táblák eszkőzbeszerzése tárgyában. A beruházás összege 23.076.923
forint, támogatás mértéke 65 %. azaz 15.000.000 Forint. a vállalt önerő 8.076.923
forint.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
1115
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket. hogy 2018. 05. 25-től az Új adatvédelmi jogszabály
értelmében adatvédelmi biztos kijelölése szükséges. A kollégák továbbképzését követően
kijelölhető saját dolgozó is, azonban a leterheltséget és a képzések költségeit tekintve
célszerűbb egy szakember alkalmazása megbízással. A jegyzőasszonnyal történt egyeztetést
követően arra jutottak, hogy utóbbi megoldás lenne a járható űt. Megbízási szerződés
előkészítésére áraj ánlatok beszerzésére kér felhatalmazást a testülettől.
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Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a két-dési az adatvédelmi biztosra
vonatkozóan.
A képviselő-testület egyhangúlag, S igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

30/2018.(IV.25.) ÖH
Kunszállás Község Önkormányzatának
adatvédelmi biztos kijelöléséről
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert adatvédelmi tisztviselői árajánlatok beszerzésére az Onkormányzat és
intézményei adatvédelmi feladatainak ellátása érdekében.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
11/6
Kovács Imre elmondja, hogy a háziorvosi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata vált
esedékessé, hiszen a doktomő július l-jével 5 éve, hogy itt praktizál és megkereste az
önkormányzatot, hogy szándéka szerint hosszabbítani szeretné a szerződést. A
jegyzöasszonnyal egyeztetve megállapítást nyert, hogy a szerződés ezen pontja
ellentmondásos, hiszen határozatlan időre szóló szerződést nem kell hosszabbítani. A
szerződés magában foglalja, hogy a nagy javításokat az Onkormányzat vállalja, a karbantartás
a Fut-Ka Med Bt. feladata. Az állagmegóvó festést kétévente elvégzi az önkormányzat. A
megszüntetés feltételeinek egyértelmüsítését követően a szerzödés felülvizsgáltnak
a mellékletekre is vonatkozó
tekintendő. Azonban Javasolja, hogy egy teljes körű
áttekintést végezzenek, ezért előterjesztés készül a következő ülésre.
—

—

Kürtösiné Cseri Márta megérkezik a testületi ülésre.
11/7

Kovács Imre elmondja, hogy a TAK elkészíttetése törvényi kötelezettsége az
Onkormányzatnak, azonban forrást nem biztosítottak erre a célra. A másik probléma a
szakemberek hiánya, hiszen nincs, aki elkészítse. A korábbi TRT módosítás kapcsán a Rédei
Epítésziroda Kfl-vel sajnos az a tapasztalat, hogy lassú a folyamat. Látótérbe került egy fiatal
építészcsapat, aki rugalmasan gyorsan dolgozik, de rendkívül felkapottak. Felhatalmazást kér
a testülettől Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlatok
beszerzésére, továbbá, a kedvezőbb árajánlatot adó építésszel történő szerzödéskötésre az
Onkormányzat törvényi kötelezettségének megfelelése érdekében.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a TAK elkészítésre
vonatkozóan.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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31/2018.(IV.25.) ÖH
Településképi Arculati Kézikönyv és
településképi rendelet elkészítéséről
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlatok beszerzésére,
továbbá a kedvezőbb árajánlatot adó épitésszel történő szerződéskötésre az
Onkormányzat törvényi kötelezettségének megfelelése érdekében.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Dr. Czabán Edit szeretné megköszönni pezsgővel a képviselő-testület közreműködését a
„Tündérkút” létrejöttéhez.
Kovács Imre elmondja, hogy nagyon impozáns jelenség a „Tündérkút”, sok érdeklődőt vonz.
A település újabb büszkesége, amelyre hamarosan kamera is fog vigyázni.
11/8
Kovács Imre kéri a HM-Fest megszervezéséhez a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
32 Onkormányzat természetbeni támogatását eszköz és személyi állomány tekintetében.
Hozzászólás 12Cl?? érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést HM FEST természetbeni
támogatására vonatkozóan.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal I tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:
32/2018. (IV.25jÖH
HM-FEST természetbeni támogatása
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a rendelkezésre álló tárgyi feltételekkel és eszközökkel támogatja,
és hozzájárul, hogy az Onkormányzat munkatársai segítsék
a településen megrendezésre kerülő IV. Harcászati és Military Fesztivál szervezését,
lebonyolítását.

—

—

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
A testületi ülést követően további kötetlen beszélgetés folyt a Falvak éjszakája, valamint a
HM-Fest programjaival kapcsolatban.
Kovács Imre mivel több hozzászólás nem hangzott el
-

-

az ülést bezárta.
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Hóródekné Szász Agota
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