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k$ségvetésérő(
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beM e([enőrzési megbfzásró(
a 2019. évi igazgatási szünet drenődásérő(

KisnszáDís Kűzség Önpnnányzata
e6testDStbzet
2019. évi mun€gterve
őní€pnnányzat 2019. Ózd kjz6eszerzési terve
2018. majus 15-tK2018. őecem6er 10-ig tartó üGszakjan a
kjpviseZ-testüt á(tdmegfwzott l4árt RatáríbjŰ
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Az új te(eÁpsztáson történő útafap e(őkjszítésérő(

14fl0]8. sz.

Je%yzőkönyv
Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 17-én
16:30 órakor megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester, Balogh Attila,
Kürtösiné Cseri Márta, Dr. Czabán Edit,
Nagy József, Tankovics Sándor, Csík József képviselők, (7 fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyző
Kürtösi-Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető
Nem lelent meR:

-

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 meghívóban szereplő napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyvvezetőnek Seres Katalint felkérni.

A képvise’ő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, illetve a jegyzőkönyvvezető személyét. (A meghívó és ajelenléti ív ajegvzőkönyi’ I. sz. melléklete)
NAPIREND
Nyílt ülés
1.

A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása
Kovács Imre polgármester

2.

Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása,
belső ellenőr megbízása
Kovács Imre polgármester

3.

Az önkormányzat 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
Kovács Imre polgánnester

4.

A 2019. évi munkaterv elfogadása
Kovács Imre polgármester

5.

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről
Heródekné Szász Agota

6.

Tájékoztató a 2018. május 15-től 2018. december 10-ig tartó időszakban a
Képviselő-testület által meghozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Heródekné Szász Agota

7.

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Heródek,ié Szász Agota

8.

Egyéb ügyek, bejelentések

I.
A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA
Kovács Imre elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirenddel
kapcsolatos előterjesztést és az abban szereplő határozat-tervezeteket és rendelet-tervezeteket
elfogadásra Javasolja. A napirend felett a vitát megnyitja.
Tekintve, hogy a bizottsági üléseit a teljes képviselő-testület részt vett, megállapítja, hogy
hozzászólás nem érkezett, ígi’ szavazásra bocsátja a döntéstervezeteket.
A polgármester szavazásra teszi a Kzinszállósi Közös Önkonnónyzati Hivatal 2019. évi
költségvetésérá’l szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
98/2018. (X1I.17) ÖH
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
HATÁROZAT
1)

2)

Kimszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállási Közös
Onkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A 2019. évi költségvetési évben a Kunszállási Közös Onkormányzati Hivatal
bevételi főösszege: 54.838.262 forint;
a)
melyből
aa) átvett pénzeszkőz 15.038.062 forint
ab) központi támogatás 39.800.200 forint
kiadási főösszege: 54.838.262 forint,
b)
melyből
ba) személyi juttatások: 39.660.577 forint,
bb) munkaadókat terhelö járulékok: 8.137.785 forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 7.039.900 forint,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai O forint,
be) felhalmozási kiadások 0 forint.

c)

engedélyezett létszám: 12 fő.

3)

A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban az illetményalap
mértékét 45.000 forint összegben határozzák meg.

4)

A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria
juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben határozzák

meg.

5)

A Képviselő-testületek vállalják a közös hivatali köztisztviselők alapilletményei IS %-os
mértékének megfelelő összegű illetménykiegészítésének finanszírozását, illetve az ennek

megfelelő önkormányzati rendeleti szabályozás végrehajtását.

6)

A képviselő-testületek megbízzák Kunszállás Község Polgármesterét, hogy a közös
hivatal költségvetésének Kunszállás Község Onkormányzata 2019. évi költségvetésébe
való beépítéséröl gondoskodjon.
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7)

A Képviselő-testületek megbízzák Fülöpjakab Község polgármesterét, hogy
gondoskodjon a közös hivatal finanszírozásának Fülöpjakab Község Onkormányzata
2019. évi költségvetésébe való beépitéséről,

8)

A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon.

Felelős: Kovács Imre polgármesterés Szénási Zoltán polgármester,
a végrehajtásért: Heródekné Szász Agota jegyző
Határidő: 2018.12.31.

A polgármester szavazásra teszi az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-resrület egyhangú Jag, 7 Igen szavazattal

űz

alábbi döntést hozta:

99/2018.(XIL17.) ÖH
Kunszállás Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiböl eredő
flzetési kötelezettségeinek megállapításáról
HATÁROZAT
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztetö ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három
évre várható összegét a határozat ‚nellékiete szerint változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. 12. 17.

99/2018. (XII. 17.) ÖH ‚nelléklere

MEGNEVEZÉS

I
Helyi adók

Forintban
Sorszam

2019.

2020.

2021.

3

4

5

2
0

Osztalék. koncessziós díjak

Saját bevétel és adósságot keleikeztető ügyletbíl
eredő fizetési kötelezettség összegei

80 800.000

80.800.000

80.800.000

OSSZESEN
7(3+4++6)

7
242.400.000

02
-

Díjak. pdtIkok. hirságok
Tárgyi eszközök. i,nmaieriúlis javak. vagyoni értékű
jog értékesítése. vagyonhasznosításbdl származó
bevétel

-

04
Részvények. résesedések énékcsitésc

05
-

Vúllalaténékesítéshől, privatizációból származó
bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos inegtérülés

-

06
07
-

Saját l,cvételek (01+

-+4)7)

Saját bevételek (08. sor) 5(1%-a

09

81)800.000

80.800.000

80.800.000

242.400.000

4(1.400.000

40.300.00(1

40.400.000

t21.200.000
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Előző év(ek)hen keletkezett tárgyévi ftzelési
kötelezettség (11+
÷17)

-

-

10

FelvetI. átvállalt hilel és annak tőketahozása
Felvett, átvállalt külesön és annak iókelanozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó

-

12
13
14

Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés

16

KezessdgátIaldshúI eredő rizett!si küwtezcitsdg

-

7

Túrgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
+25)
(19+

.

.

.

-

18
Felvett, átvállalt hiiel és annak tűkcianozása
Felveti, átvállalt külcsün és annak iőketartozása
Hitelviszonyi megiestesílő értékpapír
Adott váltó

—

20

-

21
22

Pénzügyi lWng

-

23

Halasztoti fizetés

21

KezesúgvállaláshóI eredő fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség Összesen (10+1%)
Fizetési kötelezettséggeL csökkentett saját lseétel
(09.26)

-

25
26

-

-

30.300.001)

3OAOIUHm

3l).4(Hk060

121.2lHLOllO

27

A polgármester szavazásra teszi űz Önkonnányzat által fenntartott intézményekben
foglalkoztatottak részére adható illetményelőleg engedélyezéséről szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület egvlzwzgzilag, 7 igemi szavazattal

űz

alábbi döntést hozta:

100/2018.(XIL17.) ÜH
Kunszállás Község Önkormányzata által fenntartott
intézményekben foglalkoztatottak részére adható
iHetményelőleg engedélyezéséről
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy Kunszállás
Község Onkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak részére
évente egy alkalommal állapítható meg illetményelőleg, legfeljebb hat havi
részletFtzetés mellett. Eves szinten a folyósított illetményelőlegek összege nem
haladhatja meg az intézmény adott évi alapilletményének 5%-át. A folyósítható
illetményelőleg felső határa 200.000 FUfö/év.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. 12.17.
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A polgármester szavazásra teszi a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelettervezetet.

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta
Kunszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 10/2018.(XI1.18.)
önkormányzati rendeletét
a köztisztviselők 2019. évi ilktményalapjáról
A polgánnester szavazásra teszi az Önkonnánvzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (XIL18.) önkormányzati rendeletét
KunszáHás Község Onkormányzatának
2019. évi költségvetéséről

„

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BELSÖ ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA.
BELSŐ ELLENŐR MEGBÍZÁSA
Kovács Imre elmondja, hogy a belső elienőrzési tervet és a belső ellenőr személyével kapcsolatos
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság, és elfogadásrajavasolja a képviselő-testület
felé. A napirend felett a vitát megnyitja.
Hozzászólás nem érkezett, ci polgármester szavazásra teszi cl: Önkonncinvzat 2019. évi belső
ellenőrzési tervét.
A képviselö-estükt egyhangúlag. 7 igen szavazattal ci: alábbi döntést hozta:
101/2018.(XII.17.) ÖH
az önkormányzat 2019. évi
belső ellenőrzési terve
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. december 17.
A polgárnzester szavazásra teszi az Öizkormánvzat 2019. éri belső ellenőri inegbízásáról szóló
határozat-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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102/2018.(XH.17.) ÖH
belső ellenőr megbízásáról
HATAROZAT
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-teswlete az önkormányzatnál belső
I.)
ellenőri feladatok elvégzésével Alács Gyuláné (reg.szám: 5112728) Kiskunfélegyháza,
Damjanich u. 11. szám alatti lakos, vállalkozó belső ellenőrt bízza meg havi bruttó 30000 Ft
összegű vállalkozói díj ellenében, 2019. Január 1-töl 2019. december 31-ig.
2.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Vállalkozói szerződést és felkéri a Polgármestert a
szerzödés aláírására.
Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidó 2018. december3l.

III.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET
ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET

Kovács Imre az igazgatási szünettel kapcsolatban átadja a szót ajegyző asszonynak
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a köztisztviselők szabadságának csekély részét
érinti az igazgatási szünet, sajnos Így sem tudják kivenni a rendelkezésre álló szabadidöt.
Mint vezető ragaszkodna hozzá, hogy a kollégák ténylegesen pihenésse’ töltsék az időt. Az
eddigi tapasztalat alapján gyakran a határidők miatt néhányan Így is dolgozni kényszerülnek a
szünet ideje alatt.
Kovács Imre egyetért a rendelet-tervezetben megjelölt időpontokkal és kiemeli, hogy az
ügyfeleket időben szükséges tájékoztatni.
Több hozzászólás íze;;; érkezett. A polgármester szavazásra teszi az igazgatási szünettel
kapcvolatos kérdést.

A képvtvelő-tesrület egyhangúlag, 7 ige;? szavazattal megalkotta
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (XII.1 8.) önkormányzati rendeletét
a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Iv.
A 2019. ÉVI MUNK4TERV ELFOGADÁSA
Kovács Imre a 2019. évi munkatervet tekintve megállapítja, hogy a szokásosnak nevezhető
ütemterv szerint várhatóak a képviselő-testület ülései.

Hozzászólás izen; érkezett. A polgárnzester szavazásra teszi a 2019. évi ;mmkarervet.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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103/2018.(XILI7.) ÖH.
Kunszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő-testület 2019.
évi munkatervét.
Felelős: Képviselö-testület
Határidő: 2018. december 17.
V.
ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉRŐL
Kovács Imre elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Kiegészítésként egy sorral módosítaná,
mégpedig az M5 autópálya tervezési szerződése is közbeszerzés köteles, így ezt a kb. 30
mi]liós beruházást még felvenné a táblázatba.
Heródekné Szász Ágota természetesen a terv a helyzetnek megfelelöen később is
módosítható, de mivel előre látható ez a beruházás, ésszerű már most ennek megfelelően
elfogadni a tervet.
Hozzászólás nem érkezett. A polgármester szavazásra teszi a 2019. évi közbeszerzési tervről
szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hoztra:
104/2018.(XH.17.) ÖH
az önkormányzat 2019. évi
közbeszerzési terve
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét,
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. december 17.
VI.
TÁJÉKOZTATÓ A 2018. MÁJUS 15.TŐL 2018. DECEMBER 10-IG TARTÓ IDŐSZAKBAN
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL MEGHOZOTT LEJÁRT HATÁRIDEJŰ
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Kovács Imre átadja a szót ajegyző asszonynak, amennyiben szóban kívánja kiegészíteni a
kiküldött előterjesztést.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a testület kérte, hogy sűrűbben kerüljön napirendre
a lejárt határozatok témaköre, Így most egy féléves időszakot ölel fel a beszámoló. A
határozatokkal kapcsolatban nincs kiegészíteni valója.
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Hozzászólás nem érkezeít. A polgármester szavazásra teszi a 2018. május 15-tő! 2018.
december IO-ig tartó időszakban a képviselő-testület által meghozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
105/2018.(XII.17.) Öl-l
a 2018. május 15-től 2018. december 10-ig tartó időszakban
a képviselő-testület által meghozott
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. május 15-től 2018.
december 10-ig tartó időszakban a képviselő-testület által meghozott lejárt határidejü
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 201$. december 17.
VII.
ELŐTERJESZTÉS A HELYI ESÉLYEGYENLÖSÉGI PROGRAMRÓL
Kovács Imre a napirenddel kapcsolatban átadja a szót ajegyzőasszonynak.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását, illetve a meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell
tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az Új helyzetnek megfelelően kell
módosítani. A 20I3-ban elfogadott HEP kétévente esedékes felülvizsgálata megtörtént 20 15ben és 201 7-ben, azonban eltelt 5 év és ezért elkészült az „új” HEP. Több személyes és
telefonos konzultúciót követően sikerült a jogszabályi követelményeknek megfelelően
összeállítani a programot. Néhány táblázat és adat frissítésre szorult még, amelyben technikai
nehézségek adódtak, de a mai nap folyamán megoLdódtak. Kéri, hogy a frissített adatokkal
szíveskedjen a képviselő-testület elfogadni a HEP-et. A dokumentum megléte és
felülvizsgálata elengedhetetlen a pályázatok benyÚjtásakor.
Kovács Imre köszöni a tájékoztatást.

Hozzászólás tiem érkezett. A polgármester szavazásra teszi a Helyi Esélvegyenlőségi Program
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
106/2018.(XILI7.) OH
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Határozat
1./ Kunszállás Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi CXXV. tv. 31. (1)
bek. alapján elfogadja Kunszállás Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programját (HEP).
2.1 Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a HEP közzétételéről a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
--

VIII.
EGYEBEK
vilUl
Kovács Imre kiosztja a fogorvosi ellátás jogszabályi változása miatt született támogatási kérelmet.
Fülöpjakabon szó van róla, hogy az új előírás szerinti szeparátor készülék beszerzését támogatják
közel egy harmad részben.
Dr. Czabán Edit fogorvosként elmondja, hogy a készülék a több mint 10 éve nem használatos
amalgám tömés elszeparálására alkalmas. Meuáflapították. hogy Európában a legmagasabb
higanyíelhaznáió a fogászat. Ha a fogorvos munka Közben kiszed egy régi tömést vagy Kihúz egy
amalgámtömött fogat. az eddig a vízvezetékrendszerbe került. Az EL! elöírta az amalgám fokozatos
kivezetését. 2019. január elseje után már nem kerülhet a vízvezetékrendszerbe wnalgám hulladék.
Speciális berendezések kellenek a higanytartalmú anyag kiszűréséhez az öblítővízböl, illetve a
kiszedett töméseket össze kell gyűjteni. Ehhez kötelező lesz úgynevezett szeparátorok használata,
ezeket a régi fogászati berendezésekbe kell beépíteni. ehhezjön még plusz költségként a vízvezetékek
átalakítása u rendelőkhen. Igy veszélyes hulladékként az eltávolított amalgámtömések nem szennyezik
a környezetet.
A közel I milliós beruházás megvalósítására nagyon rövid a határidő, azonban sikerült a beszállítóval
megegyezni, hogy az ünnepek előtt leszállitja és beüzemeli a készüléket.
Természetesen nem az Onkormányzattól várja a költségek vállalását, de szívesen veszi a támogatást.
Kovács Imre javasolja, hogy a költségeket egyetértésben a szomszéd településsel nagyságrendben
harmadolják cl.
Ralogh Attila szerint mindenképpen hozzá kell járulni ez nem kérdés.
Kürtösiné Cseri Márta örül, hogy Fűlöpjakab is Így gondolja.
Kovács Imre módosítaná ajavaslatát, mivel ismeretei szerint Fülöpjakab 300.000 forintos felajánlást
fog tenni, a 357.000 forintot átvállalná Kunszállás, Így Editkének 300.000 forintot kell hozzátenni.
Balogh Attila szerint a 40%
szerepvállalását illetően.

-

40%

-

20% os arány sem elrugaszkodott az önkormányzatok

Dr. Czabán Edit elmondja. hogy a 300.000 forintos felajánlásnak is szívből örülne és azt is nagyon
köszöni, hogy ilyen segítőkészen állnak a kérdéshez.
A polgármester szavazásra teszi a kérdést a Docioressa Bi. 357.000 forint összegű tánzogatdscival
kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igeiz szavazattal I tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

107/2018.(XlI.17.) ÖH
Doctorcssa Bt. eszközbeszerzésének támogatása
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Doctoressa Bt.
(6115 Kunszállás, Dózsa György utca ló. 21547728-1-03) támogatási kérelmét és 357.000
forint összeggel támogatja ajogszabály szerinti amalgámszeparátor eszközbeszerzését.
A képviselő-testület feLkéri a polgármesteri, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő4estület
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VHU2
Kovács Imre elmondja, hogy korábban döntés született mart aszfalt vásárlásáról, azonban a
munkálatokat nem végezte el a szállító, így felkereste a Vépfu Kft-t, hogy tegyen ajánlatot a
munka elvégzésére, tekintve, hogy az időjárás kiszámíthatatlan, és nem szeretné, ha
illetéktelenek pakolnák fel utánfutóra a kiváló útalap-anyagot. Az idén még elkészülhet az
egyik fele, a másik fele a feladatnak a Jövő év első két hónapjában. Az anyag beterítését 4
méteres szélességben 5-8 cm-es mélységben 3.170.000 Ft ÷ Afa összegben vállalja.
Természetesen a jövendőbeli telektulajdonosok majd az aszfaltozáshoz hozzá fognak járulni,
azonban a telkek megközelítése miatt szükséges, hogy lehessen közlekedni. A közművesítést
ez nem fogja zavarni.
A polgánnester szavazásra teszi a kérdést a Vépfn Kft. ajánlatá vaJ kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozia:
108/2018.(XII.I7.) ÖH
Az új telekosztáson történő
útalap előkészítéséről
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vépfu Kft
(6100 Kiskwifélegvháza, Bajcsy Zsilinszky u. 49/a) az Új telekosztáson történö útalap
előkészítésére vonatkozó 3.170.000 forint + Afa összegű ajánlatát és felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
VIIU3
Kovács Imre beszámol arról, hogy a Fókusz Takarékszövetkezet valóban bezárja a helyi
kirendeltségét. A bankautomata még egy darabig marad és elvileg mobil bankár fog mozogni
a településeken. Korábban szóba került az ingatlan megvásárlása, az akkori súgóár 5-6 millió
lett volna a csupasz épületre, azonban a legutóbbi beszélgetéskor elhangzott összeg 8,7 millió
forint klímával, riasztóval és bútorokkal. Természetesen a speciális riasztóra, a régi klímára és
a nagyon régi bútorokra nincs szükség, ezért levenné az összeget minimum 700.000 forinttal.
Ez még egy független értékbecslőtöl is függ, továbbá, ez még mindig nem a hivatalos ajánlat.
Mindenképpen számolni kell azzal, ha az Onkormányzat nem él a vásárlás jogával,
meghirdetik nyilvánosan és még ennyiért is nagyon gyorsan elkelhet a helyi ingatlanpiac
fellendülése miatt. Frekventált helyen van és jó lenne, ha az Onkormányzati vagyont
gyarapítaná a későbbi bölcsődei hasznosítás céljára.
A lakosság az Önkormányzatot teszi felelőssé azért, hogy a bank bezár, emiatt is mindent
megtesz, hogy ATM maradjon vagy másik kerüljön a településre.
Balogh Attila egyetért a polgármester úr által elmondottakkal, klímára nincs szükség, riasztót
olcsóbban is lehet venni, alkudni kell annyit, amennyit csak lehet és el kel! követni mindent
egy automatáért.
Csík József elmondja, hogy nagyon sok baj van egy-egy automatával. A szervízeléshez
biztosítani kell a hozzáférést. Nem ragaszkodna a Fókusz automatájához, akár a faluház
lecsapott sarkán a kamera látószögében is el lehetne helyezni egy tetszőleges szolgáltató
eszközét.
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VII 114
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket. hogy a telkek elővásárlási jogával rendelkezők ki lettek
értesítve, a tértivevények átvételéhez képesta 15 nap csütörtökönjárle. Előzetes szóbeli nyilatkozatuk
szerint mindannyian szeretnének élni az elővásárlási jogukkal, azonban a szerzödéskötéshez
kapcsolódóan szeretnének részletfizetési opciót, mivel még nincs közmű, emiatt az erre eső részt
arányosan a közmükiépitést követően kívánják teljesíteni. Ha lenne közmű-csatlakozási lehetőség,
azonnal fizetnének. Minden esetre az ügyvédnővel fel kel! venni a kapcsolatot a részletek miatt.
Csík József kérdezi, hogy a részletfizetés esetén a két részlet arányán 50 %-50 % -ot kell-e érteni.
Kovács Imre szerint ajelen helyzetben 60

9e

-40 % életszerűbb lenne.

A polgármester ik mivel több hozzászólás nem hangzott el az ülést bezárta.
-

-

A testületi ülést köverőe,i a képviselők kötetlen beszélgetést folytattak a telek elővásárlós Joggal élők
részére történő telekértékesítésről, a HESZ vonatkozó szabálvozásáró!. Az
‘U közte rületek lehetséges
elnevezése kapcsán a testvértelepülésről elnevezett utcára! szemben prioritást élvezett a inadáifajok
koncepciója. Az önkormányzat tulaJdonában álló, leharcolt Toyota típusú gépJármű nem üzemeltethető
sokáig, köhséghatékotn’abb megoldási javaslatok kerültek szóba.
km!.

Kovács Imre
polgarmester
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He’ródekné Szász Ágota
jegyzo

