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Je2yzőkönyv

Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28-án 16:00
órakor megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
Balogh Attila, Kürtösiné Cseri Márta, Nagy József,
Tankovics Sándor, Csík József képviselők (6 fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyző
Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző,
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető
László Lea esaládgondozó
Nem jelent me2: Dr. Czabán Edit képviselő
Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Javasolja a meghivóban szereplő napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyvvezetőnek Seres Katalint felkémi. A napirenddel kapcsolatban javasolja, hogy a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos beszámolót a kolléga érkezését követően a 2.
napirend keretében tárgyalják.
NAPIREND
1. Kunszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

2. A gyermekjóléti és gvermekvédelmi feladatellátás értékelése
Előteijesztő: Heródekné Szász Agotajegvző

3. A belső ellenőrzésről készült éves jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Heródehzé Szász Agotajegvző
4. Kunszáflás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előteijesztő: Kovács hnre polgármester
5. A Kunszállási KIKI átszervezése
Előterjesztő: Heródekné Szász Agotajegvző. Kovács Imre polgármester

6. Tájékoztató a 2017. december 11-től 2018. május 17-ig tartó időszakban a
Képviselő-testület által meghozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Heródekné Szász Agotaje’ző
7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Heródekné Szász Agotaje’ző

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

I.
KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉV[ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA
Kovács Imre elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta a 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet és elfogadásra javasolja a testület felé,
beleértve a KOH költségvetésére vonatkozó határozat-tervezetet is.

Hozzászólás neni érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a KÖH-re vonatkozóan.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazata! az alábbi döntést hozta:
33/2018.(V. 283 ÖN
Tájékoztató a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének teljesitéséről
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Kunszállási
Közös Onkormánvzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámolót.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. május 28.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést zárszámadási rendeletre
vonatkozóan.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazata! megalkotta
Kunszállás Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2018. (V. 29.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
melléklete!
II.
A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁS
ÉRTÉKELÉSE
Kovács Imre köszönti László Lea családgondozó munkatársat. Elmondja, hogy a beszámoló
a 2017. évről szól. Megjegyzi, hogy eddig mindig mindenkiről mindent tudtunk, könnyebb

volt a helyzet, azonban mára nagyon magas a betelepülők aránya, amely új kihívások elé
állítja a kollégát is. Egyre többször látja a gyermekjólét aktívabb közreműködését a
programokon, ahol jó ötletek merülnek fel, azt kívánja, hogy csak így tovább bátran. Atadja a
szót László Leának.
László Lea köszöni a szót, csak megerősíteni tudja, amit a polgármester Úr elmondott, ám
ennek ellenére még mindig nagyon szerencsés település Kunszállás, mert a gondozottak egy
része csak átmenetileg tartozik ide. A lakcímkártya tartalma sem az állandó lakcím, sem a
tartózkodási hely tekintetében nem mérvadó, ugyanis a környezettanulmányok alapján, ha itt
él a gondozott, akkor itt kell gondozásban részesíteni. Nagyon sok egyeztetö fórum zajlik az
érintettekkel kapcsolatban lévő szakemberekkel, pedagógusokkal, védőnővel, orvossal.
-9-

Kovács Imre köszöni a kolléga alapos munkáját.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a beszámoló
elfogadására vonatkozóan.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
34/2018.(V.28.) Öli
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról

Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi átfogó értékelést.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. május 31

III.
A BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL KÉSZÜLT ÉVES JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA
Kovács Imre elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta a belső
ellenörzésről készült éves jelentést és a testületnek elfogadásra javasolja. A napirend felett a
vitát megnyitja.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazási-a teszi a kérdést a belső ellenőr
jelentésére vonatkozóan.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
35/2018SV.28.) ÖH
2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évről elkészített belső
ellenőrzési jelentést elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

IV.
KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Kovács Imre elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta a 2018. évi
rendelet módosítását és a testületnek elfogadásra javasolja a képviselői keret 6x150.000
forintos tételét magában foglalva. A napirend felett a vitát megnyitja.
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Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a 2018. évi költségyetés
első negyedévi módosításával kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta
KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/20 18. (V.29.) önkormányzati rendeletét
a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017. (XII.19.) rendelet módosításáról
!jegyzőkönyv melléklete!

V.
A KUNSZÁLLÁSI MM ÁTSZERVEZÉSE
Kovács Imre elmondja, hogy a Bizottsági ülés keretében a KIKI átszervezéséről a testület a
jelenlegi létszámmal tárgyalt. A bizottság az előterjesztésben szereplő határozat-tervezeteket
elfogadásra javasolja a testületnek. Kéri, hogy amennyiben maradt még kérdés, akkor
tárgyalják meg.

Hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi a kérdést a KIKI Alapító Okiratának módosításáról.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
36/2018.(V.28.) Öli
A MM Alapító Okiratának módosításáról
Határozat
1.) Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 8. *-a, továbbá az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.
rendelet 5. * (4) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.
(3) bekezdése alapján, a szakfeladatrendről és az államháztartás szakágazati rendröl szóló
68/2013. (XII.29.) NUM rendelet és a nevelési—oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/201 2.(VIII.3 1.) EMMI rendeletekben
foglaltakra figyelemmel a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézményt, mint
költségvetési szervet átszervezi és 2018. szeptember 1-től Kunszállási Mosolyvár Ovoda
elnevezéssel a költségvetési szerv Módosító Okiratát a határozat 1. számú mellékleteként
jóváhagyja.
2.) A képviselő-testület a Kunszállási Mosolyvár Ovoda egységes szerkezetű Alapító Okiratát a
határozat 2. számú mellékleteként jóváhagyja.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Okiratok aláírására.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat I .-2. pontjai szerinti Okiratok
alapján a törzskönyvi nyilvántartás bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg a
Magyar Allamkincstár felé.
5.) A képviselő-testület a normatív határozat kihirdetését elrendeli.
-

-

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

A polgármester szavazásra teszi a kérdést a KIKI átszervezésérőt
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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37/2018.(V.28.) ÜH
A KIKI átszervezéséről
Határozat
1) Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2018. (V.28.) ÖH határozatában
foglaltakra figyelemmel vállalja, hogy a korábbi személyi és tárgyi feltételekkel továbbmüködteti
a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény által ellátott szolgáltatásokat, feladatokat
az alábbiak szerint:
a) az óvodai nevelés és a konyha feladatai a Kunszállási Mosolyvár Ovoda (6115 Kunszállás,
Arany János u. 4.) intézményben,
b) a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, közművelődés és könyvtári
tevékenység feladatai a Kunszállás Község Onkormányzata által intézményi keret nélkül
ellátott feladatok között szerepelnek.
2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény átszervezése a foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyát nem érinti, 2018. szeptember 1. —i hatállyal az óvodai nevelés és
konyha dolgozói tekintetében a Kunszállási Mosolyvár Ovoda óvodavezetője, az I./b) pont
szerinti foglalkoztatottaknál a kinevezéssel, megbízással, felmentéssel, fegyelmi és kártérítési
felelősség megállapításával kapcsolatos jogköröket Kunszállás Község Onkormányzat Képviselö
testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a KlKl megbízott intézményvezetőjét az
átszervezés miatt szükséges intézkedések megtételére.
4) A Polgármester 2018. augusztus 28. napjáig a Képviselő-testület elé teijeszti az átszervezéssel
kapcsolatos további testületi határozatok tervezetét.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

A polgármester szavazásra (eszi ci kérdést ci KIKI intézményvezetői megbízásának
visszavonásárót
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
38/2018.(V.28.) ÖH
KIM intézményvezetői
megbízásának visszavonásáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KIKI intézményvezetői megbízását
Géresi Győző Gáborné megbízott intézményvezetőtől a KIKI átszervezésére tekintettel
2018. 08.31 —i hatállyal visszavonja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

A polgármester szavazásra teszi ci kérdést a Gyermekjóléti szolgálat megszervezésérőí
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igeis szavazattal az alábbi döntést hozta:
39/2018.(V.28.) ÖH
Gyermekjóléti
szolgálat megszervezéséről
Határozat
1.

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2000(1.7.) SzCsM rendelet 5.
(1) bek. d) pontja alapján a melléklet szerint jóváhagyja a Gyermekjóléti szolgálat szakmai
programját.
.
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2.

A Képviselö-testület nyilatkozik arról, hogy a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési
htézmény átszervezése következtében átvett önálló gyermekjóléti szolgáltatás tárgyi és a
személyi feltételeit a továbbiakban is biztosítja az átszervezés előtti állapotnak megfelelően.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a működési engedély iránti kérelem
benyújtására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi a kérdést a Házi segítségny4jtcís megszervezéséről.
A képviselő-testiilet egyhangúlag, 6 igei szavazattal az alábbi döntést hozta:
4012018.(V.28.) ÖH
Házi segítségnyújtás megszen’ezéséről

Határozat
1. Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a z 1!2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5.
(1) bek. d) pontja alapján a melléklet szerint jóváhagyja a Házi segítségnyújtás szakmai
programját.
2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési
Intézmény átszervezése következtében átvett házi segítségnyújtás feladat tárgyi és a személyi
feltételeit a továbbiakban is biztosítja az átszervezés előtti állapotnak megfelelően.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a működési engedély iránti kérelem
benyúj tására
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
.

A polgármester szavazásra teszi ci kérdést a szociális étkeztetés biztosításáróL
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
41/2018.(V.283 öu
Szociális étkeztetés biztosításáról
Határozat

I.

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2000(1.7.) SzCsM rendelet 5.
(1) bek d) pontja alapján a melléklet szerint jóváhagyja a Szociális étkeztetés szakmai
programját.
2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési
Intézmény átszervezése kapcsán átvett szociális étkeztetés tárgyi és a személyi feltételeit a
továbbiakban is biztosítja az átszervezés előtti állapotnak megfelelően.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a működési engedély iránti kérelem
benyújtására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
.

/

VI.
TÁJÉKOZTATÓ A 2017. DECEMBER il-TŐL 2018. MÁJUS 17-IG TARTÓ
IDŐSZAKBAN A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL MEGHOZOTT LEJÁRT
HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL.
Kovács Imre átadja szót ajegyzőasszonynak a napirenddel kapcsolatban.
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Heródekné Szász Ágota elmondja, a képviselő-testület által meghozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról gyakrabban számol be a testület kérésének megfelelően, emiatt
került napirendre a téma. Kéri a tájékoztató tudomásulvételét.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásával kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
4212018.(V.28.) Öli
Beszámoló a 2017. december 10-től 2018. április 25-ig
tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott
és 2017. 04. 25-ig lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jegyző tájékoztatóját
a 2017. december 10-től 2018. április 25-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által
meghozott és 2018. április 25-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

VII.
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

Kovács Imre átadja szót ajegyzőasszonynak a napirenddel kapcsolatban.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a KIKI átszervezésével összernggésben módosítani
kell az önkormányzat SZMSZ-ét, amelynek mellékletében a kormányzati funkciók
felsorolása, valamint a feladatellátás módja változik, továbbá a bizottsági struktúra
megváltozását is magában foglalja a rendeletmódosítás. Az 5 fős képviselőkből álló bizottság
Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság néven ellátja a korábban Művelődési-, Népjóléti-, és
Sportbizottság feladatait, valamint a Települési Ertéktár bizottság feladatait. Kéri, hogy a
kiküldött rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen a testület. Az új rendelet szeptember 1-től
lép hatályba.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést az önkormányzat
SZMSZ-ével kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 ige!? szavazattal megalkotta
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (V.29.) önkormányzati rendeletét
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 16/2014 (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
!jegyzőkönyv melléklete!

Heródekné Szász Ágota elmondja, hegy a testületnek szükséges a korábbi tisztségviselőktől
(Bizottsági tagoktól) a tisztséget visszavonnia, majd az Új bizottság elnöki tisztségére a polgármester
tesz javaslatot. Felhívja a figyelmet arra, hogy az eddig elhangzott javaslat alapján a képviselők 5-en
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személyesen érintettek a bizottsági tagok megválasztása kapcsán, amely tekintetben bejelentési
kötelezettségük van. A tagok vállalták a bizottságban való részvételt.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a bizottsági tagok tisztségének
visszavonásáról.
A képviselő-testület egvhangúlag, 6 igen szavazattal űz alábbi döntést hozta:

43/2018.(V.283 ÖH
A képviselő-testület mellett működő bizottságok
tisztségeinek visszavonásáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
tisztségviselők bizottsági tagságára vonatkozó kinevezését visszavonja:
PénzüEyi és U2yrendi Bizottsáz
Kürlösiné Csed Márta -elnök
Csík József -elnökhelyettes
Hegyiné Gyöngyösi Gyöngyi -kültag
Művelődési-, néDjóléti- és Sportbizottsá
Dr. Czabán Edit —elnök
Tankovics Sándor —elnökhelyettes
Nemes Gábor -kültag
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azomial

alábbi

bizottsági

-

-

-

-

-

-

A polgármester szavazásra teszi a kérdést a bizottsági tagok tisztségének megválasztásáról Elnöknek
KÉJt/őskié Cseri Mc’wtáí Javasolja, tagoknak pedig a jelenlévő képviselőket a polgármestertől és
alpolgármestertó? eltekintve.
A képviselők bejelentik személyes érinteuségüket.
A képviselő-testület egvhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

44/2018.(V.28.) ÖH
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tagjainak megválasztása
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/20 1 8.(V.29.) sz.
önkormányzati rendelettel hatályba lépő SZMSZ módosításban a Pénzügyi és Ugyrendi
Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:
Kürtösiné Cseri Márta Piroska képviselő (elnök)
Dr. Czabán Edit képviselő
Csík József képviselő
Tankovics Sándor képviselő
Nagy József képviselő
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azomal
VIII.
EGYÉB ÜGYEK, BEJELENTÉSEK
VIII/l
Kovács Imre elmondja, hogy kiküldésre került a hatályosított háziorvosi feladat-ellátási
szerződés tervezete a korábbi testületi ülésen megbeszélteknek megfelelően. Kéri a testületet,
hogy jóváhagyni sziveskedjen.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a szerződés tervezettel
kapcsolatban.
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

45/2018SV.28.) Öli
A háziorvosi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata
HATÁROZAT
I.! Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2013.(V.17.) számú
határozatával elfogadott FUT-KA MED KR-vel kötött feladat-ellátási szerződést
felülvizsgálta és az abban foglaltakat a 21 pontban foglaltak ügyelembevételével
továbbra is fenntartja.
2.! A Képviselő-testület e határozat melléklete szerint elfogadja az 1.! pontban körülírt
szerződés 3. és 4. sz. mellékletét.
-

-

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
VIII/2
Kovács Imre elmondja, hogy a pékséggel szembeni kis trapéz alakú telket a PSP dolgozói
számára parkolási lehetőségként szóbeli megállapodás alapján biztosította, amíg a TRT nem
rendezi a kis utca kérdését és a telek nem értékesíthető értékes építési telekként.
A KT az elhangzottakat tudomásul vette.

A testületi ülés további részében űz augusztusi testvértelepülésre
utazással kapcsolatban folyik kötetlen beszélgetés.

Kovács Imre mivel több hozzászólás nem hangzott el
-

-

történő

Agyagfalvi Erdélyi

az ülést bezárta.

k.m.f.

Kovacs Imre
polgarmester

‚
)
ufl’
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)

Herodekne Szasz Agota
jegyzo

-

