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8/2018. sz

Je2yzőkönyv

Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselö-testületének 2018. augusztus 27-én
16:00 órakor meEtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
Balogh Attila (később érkezett), Kürtösiné Csed Márta, Nagy József,
Tankovics SáMor. Csík József képviselők (6 fő képviselő)
Heródekné Szász Agora jegyző
Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző,
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető

Nem jelent mez Dr. Czabási Edit képviselö

Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselöket. Megállapítja, hegy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyv-
vezetőnek Seres Katalint felkérni.

NAPIREND

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat a módösítással együtt,
illetve a jegyzőkönyv-vezető személyét. (A meghívó és ci jelenléti ív ci jegyzőkönyv 1. sz.
melléklete,)

L Beszámoló a község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előte;jcsztő: Kovács Imre polgármester

1!. Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
Előre;jesztő: Kovács Imre polgármester

IlL Előterjesztés Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal etikai szabályzatáról
Előte;jes:tő: Kovács Imre polgármavter

IV Előterjesztés szociális célú tüzelöanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
Előtwjes:tő: Kovács Imre polgármester

r’; Előterjesztés a Kunszállási MM átszen’ezése miatti további teendőkről
Előteijesztő: Kovács Imre polgármester

Fi Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könvtár Kunszálláson végzett
munkájáról
Elő!wjesziő: Kovács Imre polgármester

IlL Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2017. évi működéséről
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

VIIL Egyebek, bejelentések, interpellációk



L
BESZÁMOLÓ A KÖZSÉG KÖZRENDJÉNEK, KÖZBIZTONSÁCÁNAK HELYZETÉRŐL

Kovács Imre üdvözli a rendőrségi beszámoló kapcsán a testületi ülésen megjelent Czigány
Jánost, Seres Gábort és Németh Mátét. Atadja a szót a beszámoló kiegészítésével
kapcsolatban.

Czigány János köszönti a megjelent képviselőket. A beszámoló Kerti István jóváhagyásával
készült, aki egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Kiemeli, hogy a
körzeti megbízottak körében ismét változások történtek. Gondi Zoltán távozását követően
megszaporodtak a bűncselekmények a településen, de igyekeztek Jelen lenni és Úgy tűnik
sikerült visszaszorítani azokat a bűncselekményeket, amelyekbe egyébként az ittas vezetés is
beletartozik. Seres Gábor körzeti megbízott Jól ismeri a települést. A vagyon elleni
bűncselekmények száma is csökkenést mutat, ez foglalkoztatja Jobban a lakosságot, hiszen
mindenki nyugodtan akar lefeküdni. Megjegyzi, hogy Bács-Kiskun megye a szeszesital
hazája, kicsit másképpen gondolkodnak az emberek, bátrabban vezetnek. Szerencsére tragédia
nem történt az előző beszámoló óta. A bűnmegelözéssel kapcsolatos tevékenységek körét
lehet még szélesíteni. A nyugdíjasok és az általános iskolások körében még hatékonyabban
lehet fellépni ezen a területen. Köszöni a képviselő-testütet, polgármester és a jegyző asszony
segítségét, amellyel a munkájukhoz évről évre hozzájárulnak. Ilyen szintű települési
közbiztonságot csak együtt lehet elérni, közös munkával.
Szeretne beszámolni a személyi változásokkal kapcsolatban, hiszen köztudottan az
alosztályon létszámhiány van. Szeptember l-jével átszervezésre került a beosztások rendje,
ennek megfelelően Seres Gábor Városrőldre kerül és Németh Máté lesz a kunszállási körzeti
megbízott. Kéri, hogy támogassák őt is a munkájában, itt szeretne Letelepedni a településen. A
kmb-s Iroda itt fog müködni. a Gábor és Máté fog itt együttműködni, míg Fülöpjakab
Jakabszállással alakít ki egy munkacsoportot. Az iroda informatikai technikai hátterének
biztosításában kéri a testület segítségét.
Köszöni, hogy meghallgatták, kéri a beszámoló elfogadását.

Kovács Imre köszöni a kiegészítést, a beszámolóban a statisztikai számok magukért
beszélnek. A napirend felett a vitát megnyitja.

Csík József kéri, hogy a felsö tagozatosok körében a drog prevencióra helyezzenek nagyobb
hangsÚlyt.

Balogh Attila megérkezett a testületi ülésre.

Czigány János elmondja, hogy a korábbi években is szervezett a bűnmegelőzési osztály
vezetője pályázati forrásokból előadássorozatot, ezért egveztetni fog vele. A korábbi témák a
kerékpáros közlekedés biztonságával kapcsolatban, a kerékpárok azonosítószámmal történő
ellátásával, láthatósággal, az internet veszélyeivel voltak kapcsolatosak.

Seres Gábor elmondja, hogy a DAKK Zrt-vel közös összefogással közlekedésbiztonsági nap
került a településen is megrendezésre az általános iskolában is.

Kovács Imre köszöni a hozzászólásokat a kiegészítéseket, mivel több hozzászólás nem
érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a beszámoló elfogadásával kapcsolatban.

A képviselő-testület egyhangútag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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49/2018. (VIII 27) ÖH
KunszáHás község közbiztonságának
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállás Község 2017.
évi közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 27.

Kovács Imre köszöni a beszámoló elkészítését ás a testületi ülésen a személyes megjelenést. A
rendőrség részéről megjelent (‘zigány János. Német Máté és Seres Gábor távoznak az ülésrőL

II.
ELŐTERJESZTÉS KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kovács Imre a 2018. évi költségvetés módosításával kapcsolatban átadja a szót Szalai
Beátának.

Kürtösi-Szalai Beáta elmondja, hogy a hivatal költségvetésének módosítására a választások
elszámolása miatt van szükség, továbbá az önkormányzat bevételi oldalán megjelent a hivatal
energetikai felújításának a TOP-os pályázati támogatása. Elmondja, hogy a közfog]a]koztatási
program 2 fővel megy tovább. Továbbá a július-augusztus hónapokra 4-4 Fő diákmunka
I 00%-ban finanszírozott. Kéri, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen a testület.

Balogh Attila elismeri, hogy munkaerőhiány van. de nem érti, hogy a településen valóban
nincs olyan akit, be lehetne vonni a közmunkaprogramba. Kérdezi, hogy más településről
van-e erre lehetőség.

Kürtösi-Szalai Beáta elmondja, hogy valóban nincs ember, a versenyszférában
elhelyezkedtek az érintettek, illetve nyugdíjazás miatt a szokásos csapatból 2 személy is
kiesett. Más településről nem lehet bevonni munkaerőt, Feltétel az itt tartózkodás.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a Közös Hivatal
2018. évi költségvetés második negyedévi módosításával kapcsolatban, amelyet Fülöpjakb
megtárgyalt ás elJbgadott.

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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50/2018. (V[l[.27.) ÖH
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

Határozat

1. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállási Közös
Onkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

2. A 2018. évi költségvetési évben a Kunszállási Közös Onkormányzati Hivatal
a. bevételi főösszege: 55.390.273 forint;

melyből
aa) átvett pénzeszköz 15.200.456 forint
ab) központi támogatás 3 9.906.600 forint
ac) maradvány 481.217 forint

b. kiadási fóösszege: 55.390.273 Forint,
melyből
ba) személyi juttatások: 39.906.366 forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 7.272.327 forint,
be) dologi, és egyéb folyó kiadások: 8.211.580 forint,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai O forint,
be) felhalmozási kiadások O forint.

3. Engedélyezett létszám: 12 fő.
4. A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Onkormányzati Hivatalban az

illetményalap mértékét 45.000 forint összegben határozzák meg.
5. A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Onkormányzati Hivatalban a cafetéda

juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben
határozzák meg.

6. A Képviselő-testületek vállalják a közös hivatali köztisztviselők alapilletményei 15 %-
os mértékének megfelelő összegű illetménykiegészítésének finanszírozását, illetve az
enxiek megfelelő önkormányzati rendeleti szabályozás végrehajtását.

7. A képviselő-testületek megbizzák Kunszállás Község Polgármesterét, hogy a közös
hivatal költségvetésének Kunszállás Község Onkormányzata 2018. évi
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

8. A Képviselő-testületek megbízzák Fűlöpjakab Község polgármesterét, hogy
gondoskodjon a közös hivatal finanszírozásának Fülöpjakab Község Onkormányzata
2018. évi költségvetésébe való beépítéséről.

9. A Képviselő-testületek megbízzák ajegyzőt, hogy a költségvetési rendelet
módósitásának végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Kovács Imre polgármester, a végrehajtásért: Heródekné Szász Ágota jegyző
Határidő: 2018. augusztus 27.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a 2018. évi
költségvetés második negyedévi módosításával kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangú(ag, 6 igen szavazattal megalkotta:

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTCLETÉNEK

5/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendeletét
a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017. (XII.19.) rendelet módosításáról

/jkv. melléklete/
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III.
ELŐTERJESZTÉS KUNSZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ETIKAI

SZABÁLYZATÁRÓL

Kovács Imre a napirenddel kapcsolatban átadja a szót ajegyzöasszonvnak.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy van már ilyen szabályzat a polgármester és ajegyző
jóváhagyásával, azonban jogszabály szerint a Képviselő-testület jóváhagyása kell hozzá. A
kiküldött anyagban megtalálható szabályzat általános dolgokat fogalmaz meg, nem emelne ki
belöle semmit. Kérdésre szívesen válaszol.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a KÖH etikai
szabálvzatára vonatkozóan.

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igeiz szava;anal az alábbi döntést hozta:

51/2018. (VHL27.) ÖH
Kunszállási Közös Önkormányzati
Hivatal Etikai Szabályzatáról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszotgálati tisztviselőkrői
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 231. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a
Kunszállási Közös Onkormányzati Hivatal Etikai Szabályzatátj ó v á h a g yj a.

Határidő: 2018. szeptember 1.
Felelős: Képviselő-testület

Iv.
ELŐTERJESZTÉS SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSÁHOZ

KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSRÓL

Kovács Imre elmondja, hogy a szokásos szociális célú tűzifa támogatásért lehet ismét
pályázatot benyújtani.

Kürtösi Szalai Beáta elmondja, hogy minden évben igényli az önkormányzat a maximális
mennységet, amelyet egyébként nem szoktak megítélni. Jelen esetben maximálisan 140
köbméter fára lehet pályázni. Vállalni kell az 177.800 forintot jelentő önerő rész biztosítását,
amelyet tavaly is ki kellett egészíteni, hiszen nem fedezte a vállalt mennyiség költségét. Lehet
nyilván Úgy dönteni, hogy az idén nem él az Önkormányzat ezzel a lehetőséggel, bár nem épp
lakosságbarát politika, hiszen vannak rászorulók, ahol igény van rá és számolnak ezzel a
lehetőséggel.

Nagy József kérdezi, hogy az alanyi jogon járó 12.000 forintos rezsicsökkentés kiterjesztése
is ebben a körben kell, hogy megvalósuljon.

-5-



Kürtösi-Szalai Beáta elmondja, hegy az teljesen más elven müködik, hiszen az nem
jövedelemfliggő. Elsősorban a külterületi lakosságot érinti, illetve néhány belterületi
háztartást. A végrehajtási utasítás szerint lezajlik egy előzetes regisztráció, amikor mindenki
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy nem tudja gázszámla formájában a rezsicsökkentést
érvényesíteni. továbbá, hogy milyen tüzelőanyag formájában kéri a támogatást. A
Katasztrófavédelem fogja ellenőrizni a jogosultságot. Elég nagy feladatnak tűnik, a kiosztás
menete még nem kiforrott.

Nagy József kéri, hogy az újságban legyen erről áttekinthető tájékoztató, mert nagy a káosz
az információkat illetően.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a szociális célú
tüzelőanyag vósárlóshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozóan.

A képviselő-testület e’hangúlag, 6 igen szavazattal űz alábbi döntést hozta:

52/2018. (VIH.273 ÖH
Pályázat benyújtása a „települési önkormányzatok
szociális célú tüzelöanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra”

HATÁROZAT

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. részt kíván Venni a belügyminiszter Ur által kiírt „települési önkormányzatok szociális

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás” elnevezésű pályázaton,
2. vállalja a pályázati kiírás 5.c) pontjában megjelölt 177.800 Ft önerő biztosítását,
3. felhívja a jegyzőt, hogy 60 napon belül készítse cl a települési támogatás 2018. évi

igénylésének részletes feltételeiről szóló — a pályázati felhívás 6. pontjában foglahaknak is
megfelelő — rendelet tervezetet és terjessze azt a Képviselő-testület elé,

4. a szociális célú tűzifában részesülöktől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Kovács Imre polgármester, Heródekné Szász Ágota jegyzö
Határidő: 2018. augusztus 31.

V.
ELŐTERJESZTÉS A KUNSZÁLLÁSI MM ÁTSZERVEZÉSE MIATTI

TOVÁBBI TEENDŐKRŐL

Kovács Imre elmondja, hogy az intézményi átszervezés munkálatai folynak, átadja a szót a
jegyzőasszonynak.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a május 28-án meghozott döntések értelmében a nyári
szabadságolások ellenére is viszonylag jól haladtak az ügyintézéssel kapcsolatos feladatok.
Módosult az intézmény Alapító Okirata. melynek megfelelően a Magyar Allamkincstár Bács-
Kiskun Megyei Igazgatósága felé törzskönyvi bejegyzés céljából ajogszabályban foglaltak szerint
szükséges dokumentumok beküldésre kerültek és megtörtént az átvezetés, kiküldésre kerültek az
új Törzskönyvi kivonatok (csatolva). A testületi döntésnek megfelelően a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályán kellett
kezdeményezni a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Házi segítségnyújtás és a Szociális
étkeztetés Új feimtartójának átvezetését a szolgáltatói nyilvántartásban. Annak alapján
megérkeztek az adatmódosító határozatok, működési engedélyek 2018. szeptember 1. napjától
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kezdődő hatállyal, amelyek szintén kiküldésre kerültek (csatolva). A Képviselő-testület
felhatalmazta a Polgármestert és a KIKI megbízott intézményvezetőjét az átszervezés miatt
szükséges intézkedések megtételére. Ennek megfelelően az előterjesztésben foglaltak
sorrendjében az alábbi dokumentumokat kell a testületnek jóváhagynia.
Elkészült a Munkamegosztási megállapodás a gazdasági szervezettel nem rendelkező Kunszállási
Mosolyvár Ovoda költségvetési szerv és a kijelölt KunszáHási Közös Onkormányzati Hivatal
költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelösségvállalás rendjéről, amely a mai napon
még egyeztetés és javítás alatt áll, némi finomításra volt szükség, ezért nem került kiküldésre.
Kérdezi, hogy a megállapodás szóbeli ismertetését követően elfogadná-e a testület.

Balogh Attila javasolja, hogy mivel szeptember l-jén rendkívüli ünnepi ülésre kerül sor,
mindenki itt lesz a falunapon, előtte ismerje meg a testület ajavitott kiegészített megállapodást.

Heródekné Szász Ágota ennek értelmében kiküldésre kerül a letisztázott megállapodás-tervezet.
Az előterjesztésnek megfelelő sorrendben továbbhaladva elmondja, hogy a képviselő-testület és
szervei SZMSZ-ének melléklete tartalmazza a testület által polgármesterre. jegyzőre átruházott
hatásköröket. Ezen mellékletet ki kell egészíteni az önkormányzat által intézményi keret nélkül
ellátott új feladatokkal. Kéri a polgármestert, hogy a rendelet módosítást szavazásra terjessze elő.

Hozzászólás nem érkezett, a polgárnwster szavazásra teszi ci kérdést ci: önkonnán zat SZMSZ
ével kapcsolatban.

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendeletét

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 16/20 14 (X11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

1jei’zőkönvv melléklete!

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a KIKI megbízott intézménvvezetője. Géresiné Rónai
Eva átdolgozta és a melléklet szerint testület elé terjeszti elfogadásra a Kunszállási Mosolyvár
Ovoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a Házirenddel, valamint a Pedagógiai Programot.
Továbbá az önkormányzat által intézményi keret nélkül ellátott feladatok közé kerülő Petőfi
Rendezvény- és Faluház, Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti Gyűjtemény és a Könyvtár,
Információs- és Közősségi Hely szakmai programját szintén a Képviselő-testület hagyja jóvá.
Kéri a testületet az említett szakmai programot, szabályzatotjóváhagyására.

Hozzászólás neni é,*ezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést ci Mosolvi’ár Óvoda
Szervezeti ás Működési Szabcilvzatáról
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igei: szavazattal az alábbi döntést hozta:

53/2018. (VIH.27.) ÖH
a Kunszállási Mosoly-vár Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kunszállási
Mosolyvár Ovoda Szervezeti és Működési szabályzatát.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 31.
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Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazási-a teszi a kérdést a Mosolvvár Óvoda
Pedagógiai ProgramjáróL
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

54/2018. (VIII.27.) ÖH
a Kunszállási Mosolyvár Óvoda Pedagógiai Programjáról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kunszállási
Mosolyvár Ovoda Pedagógiai Programját.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 31.

Hozzászólás íze;;; érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a Könyvtár, Információs
és Közösségi Hely Szakmai Programjáról
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igeir szavazattal az alábbi döntést hozta:

55/2018. (VIIl.27.) ÖH
a Könyvtár, Információs- és
Közösségi Hely Szakmai Programjáról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Könyvtár,
Információs- és Közösségi Hely Szakmai Programját.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 31.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést A Petőfi Rendezvény- és
Faluház Szakmai Programjáról
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

56/2018. (VHI.27.) ÖH
a Petőfi Rendezvény- és Faluház
Szakmai Programjáról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi
Rendezvény- és Faluház Szakmai Programját.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 31.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a Gyöngyösi Mátyás
Helytörténeti Gyűjtemény Szakmai Programjáról
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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57/2018. (VIII.27.) ÖH
a Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti Gyűjtemény
Szakmai Programjáról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyöngyösi Mátyás
Helytörténeti Gyűjtemény Szakmai Programját.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 31.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a KIKI intézményvezetői megbízást 2018. augusztus
31. napjával visszavonta a testület a 38/201 8.(V.28.) OH határozatával. tekintettel arra, hogy más
névvel, más intézmény típussal működteti tovább az önkormányzat az intézményét. A KIKI
intézményvezető 2016. évben 5 évre szóló óvodavezetői megbízást adott Géresi Győző
Gáboménak. Azonban az intézményi átszervezés következtében a jelenlegi óvodavezetői
megbízás feltételei megszűnnek, Így az óvodavezető megbízatása megszűnik. Az előterjesztés is
tartalmazza, hogy Eva kéne jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 201 8.
augusztus 31-i hatállyal. A jogszabály értelmében, ha az intézményvezetői feladatok ellátására
szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt. a köznevelési intézmény
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására — nyilvános pályázat kiírása nélkül vezetői beosztás
ellátására szóló megbízás adható. Azonban nyilvános pályázat kiírása nélkül legfeljebb egy évig
láthatók el a vezetői feladatok.
Kéri a testületet, hogy a közös megegyezést tudomásul venni, valamint megbízott
intézményvezetőt legalább a sikeres pályáztatásig kinevezni szíveskedjenek.

Kovács Imre elmondja, hogy a megbízott intézményvezetői státuszra Balog Pálnét javasolja,
tekintve ajelenlegi személyi állományt, ő a legalkalmasabb erre a feladatra. Helyben lakik, tudja,
hogy mindig mi történik az oviban. megbízható. A szülők körében is népszerű. A nap folyamán
felvette vele a kapcsolatot és azt a választ kapta, hogy ha bizalmat szavaz neki a testület vállalni
fogja a feladatot, de csak a pálvázatig és mindenképpen segítséget fog kérni a vezetői teendők
gyakorlati végrehajtásában.

Balogh Attila szerint. ha az intézménvvezetői pályázatot, ezzel párhuzamosan ki lehet írni. akkor
mielőbb történjen meg az is.

Hozzászólás nem érkezett, ci polgármester szavazásra teszi ci kérdést Mosolvvár Óvoda
intézményvezeiői megbízásáról.
A képviselő-testület egj’hai:gúlag, 6 ige;: szavazattal ci: alábbi döntést ho:ta:

58/20 18. (V11L27.) ÖH
Mosolyvár Óvoda intézményvezetői
megbízásáról

HATÁROZAT

1.) Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2013.(VIII.30.) Korm.
rendelet 24.U) bekezdésében foglaltakra hivatkozva nyilvános pályázat kiírása nélkül
Balog Pálné, 6115 Kunszállás Ibolya utca 3. sz. alatti lakost határozatlan időtartamú
közalkalmazotti jogviszonyban a Kjt. 23. (l)-(3) bekezdéseiben foglaltakra is tekintettel
2018. szeptember 1. napjától a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb
2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra megbízza a Kunszállási Mosolyvár
Ovoda (6115 Kunszállás, Arany J. u. 4.) jogi személy helyi önkormányzati
költségvetési szerv köznevelési intézmény vezetői teendőinek ellátásával.
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2.) A megbízás magasabb vezetői megbízatásnak minősül, teljes munkaidös közalkalmazotti
jogviszonyban.

3.) A vezető kinevezésével, megbízásával, felmentésével, fegyelmi és kártérítési felelőssége
megállapításával kapcsolatos jogköröket a képviselő-testület. az egyéb munkáltatói
jogokat a Polgármester gyakorolja.

4.) Az I.) pontban megnevezett vezető illetményének változatlanul hagyásával, valamint
vezetői pótlék biztosítása mellen.

5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogviszony létesítésével és a
vezetői megbízással kapcsolatos iratokat a képviselő-testület nevében aláírja.

6.) A képviselő-testület felkéri, illetve felhatalmazza a megbízott vezetőt, hogy a Kunszállási
Mosolyvár Ovoda (6115 Kunszállás, Arany J. u. 4.) jogi személy helyi önkormányzati
költségvetési szerv köznevelési intézmény szakmai és működési, működtetési
dokumentumait az Nkt. — ben foglaltak alapján az ott megjelölt határidőkre készítse el, írja
alá.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 31.

Hozzászólás tettz érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést Mosolvi’á, Óvoda
intézményvezefől pályázat ifelhívásáról.
A képviselő-testület e’hangúlag, 6 ige;i szavazattal az alábbi döntés! hozta:

59/2018. (VHI.27.) ÖH
Mosolyvár Óvoda intézményvezetői
pályázati felhívásáról

HATAROZAT

1. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállási
Mosolywár Ovoda köznevelési intézmény intézményvezetői állásának betöltésére
pályázatot ír ki.
2. Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt a
jogszabályokban foglaltak szerinti pályázati felhívás közzétételére.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 31.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést Mosolvvár Óvoda
intézményvezetői megbízásárót
A képviselő-testület e’hangútag, 6 Ige;: szavazattal az alábbi döntést hozta:

60/20 18. (VHL27.) ÖLI
Kunszállási Mosolyvár Óvoda intézményvezetői
megbízásáról

HATAROZAT

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kunszállási
Közös lgazgatású Köznevelési Intézmény vezetőjének. Géresi Győző Gáboménak a
munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kérelmét.

Felelős: képviselő-testület
Határidö: 2018. augusztus 31.
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Heródekné Szász Ágota kéri a polgármestert zárt ülés elrendelésére, az intézményi dolgozók
áthelyezésével kapcsolatban.
A polgármester elrendeli a zárt ülést.
A zárt ülést követően ci neghívóban szereplő’ napirend mentén folytatódik ci: ülés.

VI.
BESZÁMOLÓ A BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR

KUNSZÁLLÁSON VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Kovács Imre a könyvtár beszámolóját olvasva a legélesebb kritika, hogy az olvasói létszám
lecsökkent a személyi változások miatt.

Balogh Attila elmondja, hoev ez a szám az iskolai köntárjelen1éte miatt is alakul Így ‚ továbbá a
megváltozott olvasási kultúra. az internet által az okostelefonok és tabletek eltetjedésével
megváltoznak a szokások.

Kovács Imre szerint az IKSZT-k átadásával minőségi változás állt be. azonban a szakmai irányítás
felelössége a szintet megtartani. és nem a fenntartó felelőssége elsősorban. Mindenképpen
kezdeményezné, hogy a többi település adataira is ráláthasson a testület.

Hozzászólás nem érkezett, apolgármester szavazásra teszi a kérdést ci BácsKiskzm Megyei Katona
JózsefKönyvtár beszámolójáról
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ci: alábbi döntést hozta:

62/2018. (VIII.27.) ŐH
a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
beszámolój áról

HATÁROZAT

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselö-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár által. a 39/2013.(V.31.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően elkészített
Kunszálláson működő könyvtárellálási szolgáltatásról szóló 2017. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 31.

VII.
BESZÁMOLÓ A }IOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2017. ÉVI MÍ)KÖDÉSÉRÖL

Kovács Imre elmondja, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás, Társulási Tanácsának elnöke a 2017. évi működésről tájékozatót küldött ki a Társulás
minden tagönkormányzatának, amelyet a képviselők is megkaptak.

Csík József a lomtalanítás menetéről érdeklődik.

Kovács Imre elmondja, hogy a lomtalanítás a házhoz menős rendszerben évente 2 alkalommal
igényelhető a szerződéssel rendelkező ügyfelek részére. Az újságban berme van a telefonszám. A
tapasztalatok alapján rugalmasan intézkednek.

Csík József nem találja ésszerünek a megoldást, semmiképpen sem költséghatékony.

Kovács Imre megállapítja, hogy semmi nem zárja ki, hogy egy-egy utca összefogjon és egy időben
kérje ki a lomtalanítójármüvet, nyilván gazdaságosabb a szolgáltató cégnek.
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Több hozzászó lás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést ci Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Onkormánv:ati Társulás beszámolójáról

A képviselő-testület e’hangúlag, 6 Igen szavuzattal az alábbi döntést hozta:

63/2018. (%III.27.) Öli
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Onkormányzati Társulás beszámolójáról

HATAROZAT

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Onkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámolót
tudomásul vette.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos

VIII.
EGYÉB ÜGYEK, BEJELENTÉSEK

VIII/l
Kürtösi-Szalai Beáta bejelenti. hogy a Radnai téren található tiizoltókocsiban okozott kár a hétvégén
megtartott lakodalmában keletkezett Vállalja a felelősséget a vendéggyerekek rosszcsontkodása miatt.

VIII/2
Balogh Attila elmondja, hogy a főutcán szemmel láthatóan megkezdte a munkát az Elöszer Kü.
Lehet-e tudni valamit az építkezésről. az épínetőröl, illetve arról, hogy mi épül.

Kovács Imre elmondja, hogy néhány éve az lntegrál Áfész a TRT és a HÉSZ módosítását kérte egy
irodával egybekötött mezőgazdasági üzlethelység építése miatt, azonban a beruházás a mai napig nem
valósult meg. Magánkézben van a telek, így az önkormányzat nem értesül a beruházásról, de
vélhetően ebben a témában látszik ott mozgolódás.

VIIIJ3
Kovács Imre elmondja, hogy az Izsáki Házitészta illetve Hungold XX. Kit megszüntette a
tevékenységét a tésztaüzemben. A cégtulajdonos halálát követően az örökösökkel tárgyalt első körön,
amikor azt jelezték, hogy nem eladó az ingatlan, majd az ELADO tábla kifliggesztésre került. Kéri a
testület jóváhagyását, hogy esetlegesen tárgyalóasztalhoz üljön az édnte[tekkel az ingatlan
megvásárlása, bérlése témájában. Hatalmas épület több hasznosítási céllal is szóba jöhet.

VIII/4
A hétvégi falunappal kapcsolatban megállapodás születik arról. hogy a Radnai téri szökökút céljára
palacsintasütést vállal az önkormányzat a hivatal dolgozóival együttműködve a támogatók jóvoltából
biztosított alapanyagból. A polgármester ismerteti a plakáton is megtalálható részletes programokkal
kapcsolatos főbb tudnivalókat. Elmondja, hogy a tesnértelepülésröl egészen biztosan nem érkezik
delegáció a polgármester egészségi állapota miatt.

Kovács Imre - mivel több hozzászólás nem hangzott cl - az ülést bezárta.

Q I
Kovács Imre Heródekné Szász Ágota
polgármester jegyző

k.m.f.
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