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Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja. hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Amíg a vendégek a rendőrség részéről illetve a gyermekjólét részéről
megérkeznek szeretné a zárszámadási rendeletet elsö napirendként tárgyalni, majd a
gyermekjóléti beszámolót. azt követően a rendőrség beszámolóját. Javasolja a módosított
napirendet megtárgyalni. ésjegyzőkönyv-vezetőnek Seres Katalint felkérni.
A képviselö-testület 6 igen szavazattal el[gadta a napirendi pontot, illetve a jegyzőkönyvvezető személyét. (A meghivó és u jdetilén ív ajegvzökönyv I. sz. ‚nellékkw)
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Kovács Imre polgármester
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5. Egyéb ügyek, bejelentések

1.
ELŐTERJESZTÉS KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET
ELFOGADÁSÁRÓL
Kovács Imre elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a zárszárnadás
rendelet megalkotásával kapcsolatos napirendet és elfogadásrajavasolja a testület felé. Atadja
a szót Kürtösi-Szalai Beátának.
Kürtösi-Szalai Beáta nem kivánja szóban kiegészíteni a bizottsági ülésen elhangzotakat.
Amennyiben bárkinek kérdése van, Szívesen válaszol.

Több hozzászólás nem érkezett. a polgánnester szavazásra teszi a Közös Önkonnánvzati
Hivatal beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
72/2019.(V.27)
Tájékoztató a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Határozat
Kunszállás Község Önkonriányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Kunszállási Közös Onkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámolót.
Felelős; Képviselő-testület
Határidő: 2019. 05. 27.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi az Önkormányzat 201$. évi
zárszámadását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 Igen szavazattal megalkotta:
Kunszállás Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
egyzőkösnv nwfléklete)

Vendégként megérkezik Balog Pálné, aki a Kimszállási Mosolyvár Óvoda nevében ‚neghnja
képviselőket űz óvodai ballagásra és átadja részükre a meghívót.
Megérkezik Konesek Józsefa gyermekjóléti beszámolóhoz kapcsolódóan, valamint C’zigány
János és Németh Máté a közbiztonsági beszámoló napirendjére..
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II.
AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
Kovács Imre köszönti a gyermekjóléti szolgálat feladatellátóját Koncsek Józsefet, kén hogy
.amennyiben kívánja szóban kiegészíteni a beszámolót, tegye meg.
Koncsek József köszöni a szót. A beszámolóban igyekezett mindenre kitérni. de néhány
gondolatot szóban is szeretne kiemelni. Példaértékű az együttműködés az egészségügyben
dolgozó orvosokka] és a védönövel. az intézményekkel, mind az óvoda, mind az iskola
tekintetében, a házi segítségnyújtókka], tanya gondnokokkal és a hivatal dolgozóival.
Szerencsére még a rendőrséggel nincs kapcsolata. A jelzőrendszer jól működik és kéri a
képviselő-testületet, hogy bátran jelezzék, ha bármi rendelleneset tapasztalnak, ahol esetleg
külső segítséget igényelnek, szívesen segít. Akár komplex családgondozás, akár adományok
szállítása a feladat, családsegítés a szívügye.
Kovács Imre köszöni a kiegészítést és a napirend felett a vitát megnyitja.
Dr. Czabáu Edit szeretné megköszönni a munkáját, mert stabilan a kezében tartja és
összefogja a feladatokat.
Nagy József közvetlenül is rálát a gyerniekjóléti szolgálat munkájára. hiszen a Kenysziben
történő jelentésekből látszik az a munka. amely a személyiségi jogok miatt és diszkrétebb
ügyintézés miatt egyáltalán nem látványos.
Tankovics Sándor szerint ez a munka akkor lenne igazán látványos, ha nem lenne elvégezve.
Koncsek József valóban egyetért, nem lehet nagyon büszkélkedni az esetek megoldásával,
hiszen legtöbbször az ügyfelek problémája nem tartozik senki másra, legfeljebb a statisztikai
adatok azok, amelyek látványos mutatók lehetnek. Kunszállás és Fülőpjakab is nagyon jó
hely, békés, nyugodt emberek élnek, amely azért az esetszámból kitűnik. Azért tud működni a
rendszer, mert mindenki partnerként segíti a felmerülő problémák megoldását. Elsődleges cél
nem az esteszámok duzzasztása, hogy indokoltnak tűnjön a jelenléte. Ugyanakkor nem is
redukálja le az esetszámokat. A jogszabály szerint és emberségesen igyekszik végezni a
munkáját.
Kovács Imre elmondja, hogy ezzel a feladatellátással kapcsolatban korábban voltak
hiányosságok, gyakran történtek személyi változások, szemlélet változások most stabilnak
tűnik a helyzet és kéri. buzdítja hogy továbbra is ezzel a lelkesedéssel tartsa kézben a
feladatellátást.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi ci Gvennekjóléri beszámolót.
A képviselő-testület e’hangzUag, 6 Igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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73/2019.(V.27)
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadása
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2018. évi
átfogó értékelést.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019.május 31.
Koncsek Józsefköszöni a beszámoló eljögcickísát és távozik ci: ülévről

111.
BESZÁMOLÓ A KÖZSÉG KÖZRENDJÉNEK. KÖZBIZTONSÁGÁNAK
HELYZETÉRŐL

Kovács Imre köszönti a rendőrség részéről megjelent körzeti megbízotti alosztály vezetőjét,
valamint a körzeti megbízottat. A közbiztonsági beszámoló kiegészítésével kapcsolatban
átadja a szót Czigány János Umak.
Czigány János köszöni a szót. Az írásbeli beszámolót egy szóval szeretné kiegészíteni. Ez
pedig a köszönet. Rendkívül jó a kapcsolat az önkormányzattal és nagyon örül annak a
lehetőségnek. hogy a feladatellátáshoz minden segítséget megkapnak, tekintve az iroda és a
garázs használatát.
A statisztikát tekintve elmondja, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, természetesen ez
adódik abból, hogy a személyi állomány is hiányos. továbbá a vezénylési szabályok is igen
kötöttek. A körzeti megbízott csak adott településen láthat el szolgálatot, évente 21 napot
máshol kell teljesítenie. Nagyobb lett a terület. 8-8 körzeti megbízott látja le Kecskemét
északi illetve déli településein a szolgálatot. További 4 körzeti megbízott van a városból
beosztva, így több órában tudnak jelen lenni.
A vagyon elleni bűncselekmények száma csökken. nincs idegenkezűség. és lehetne még
sorolni. Alapvetően Kunszállás közbiztonsági helyzete jónak mondható, de ehhez a rendőrség
kevés lenne. a térfigvelő kamerák működtetése az önkormányzat részéről óriási segítség,
továbbá a polgárőrség aktív jelzörendszere is a rendőrség munkáját segíti. Természetesen
vannak néha kudarcok, amelyek ugyanúgy közösek. mint a sikerek. Tanulni kell belőLük.
levonni a konklúziót és egyre hatékonyabban lehet együtt dolgozni a település lakossága
érdekében. Ehhez mindenkinek erőt és egészséget kíván!
Kovács Imre köszöni a kiegészítést és a rendőrség hozzáállást megerősíti, tény. hogy az
emberek biztonságérzete nö. Az újszerü megközelítést szimpatikusnak találja és kéri, hogy
továbbra is ügyeljenek arra, hogyne kiszámítható módon tartsanak razziákat.
Nagy József elmondja, hogy húsvétkor, karácsonykor nagyobb bátorsággal feledkeznek meg
az emberek a zéró toleranciáról. A rendőri jelenlétnek ekkor különösen nagy hírértéke van,
gyorsan terjednek az információk.
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Czigány János nem csak a nagyobb ünnepek, hanem a nagyobb rendezvények is jellemzően
bátorságra adnak okot, volt már, hogy 2 sör százezer forintjába került a városi rendezvényről
hazafelé tartó lakosnak. Jellemzően mutatják magukat, nem a bokor mögül lesből támadnak.
Dr. Czabán Edit megerősíti, hogy a negatív reklám is lehet pozitív reklám, mert ha hírül
megy, hogy jelenlét van, és 2 ember már ezért nem ült autóba és nem indult el, akkor már
megérte.
Czigány János statisztikai adatokkal is alátámasztja, hogy Bács-Kiskun Megye Országos
szinten vezető helyen van a biztonság szempontjából és csökkenő tendenciát mutatnak a
rendőri intézkedést igénylő események.
Csík József egykori rendörként is pozitívan ítéli meg a település helyzetét.

Több hozzászólás izeni érkezett, a polgánnester szavazásra (eszi
közbiztonságáról szóló beszámolóját.

ci

község közrendjéről ás

A képviselá’-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ci: alábbi döntést hozta:
74/2019ÁV.27)
Kunszállás község közrend- és közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kunszállás Község
2018. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. május 27.

Kovács Imre megköszöni a megjelenést ás
Máté távozik ci: ülésről.

ci

szóbeli kiegészítést. C’zigánv János ás Németh

Iv.
ELŐTERJESZTÉS KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Kovács Imre átadja a szót a napirenddel kapcsolatban ajegyző asszonynak.
Heródekné Szász Ágota jegyző elmondja, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta a
belső ellenőri jelentést, amelyet a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell a testület elé
terjeszteni. A bizottság a jelentést elfogadásra javasolja.
Több hozzászólás nem érkezett,

ci

polgármester szavazásra teszi

ci

belső ellenőrzési jelentést

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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75/2019.(V.27)
Belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évről elkészített
belső eLlenőrzési jelentést elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. 05. 27.

V.
EGYÉB ÜGYEK, BEJELENTÉSEK
V/l.
Kovács Imre átadja a szót ajegyző asszonynak.
Heródekné Száz Ágota elmondja, hogy a Kormányhivatal tájékoztatásának megfelelően a
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát módosítani szükséges. A
módosításokat a kiküldött anyag tartalmazza. A korelnök Szó helyett a polgármesternek ke]l
több helyen szerepelnie, illetve a megfelelő mellékletek cseréje szükséges.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szahálvzatát.
A képviselő-testület egyhangúlag. 6 igez szavazattal megalkotta:
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendeletét
a képviselő-testület és szenei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
16/2014.(XIJ.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Jegyzőkönyv melléklete)

V/2.
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket. hogy lejárt az együttműködési megállapodás az
Emergency Kü-vel, igy a háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozóan új megállapodásra van
szükség. Ezzel kapcsolatban két alkalommal volt Kiskunfélegyházán egyeztető tárgyaláson,
ahol tájékoztatást kapott arról. hogy a város egy gazdasági társaságot hozott létre, amely
átvemé az Emergency szerepét. A kistelepülések kezdeményezték az egyeztető tárgyalást
ezzel kapcsolatban, mert a várostól csak utolsó pillanatban kaptak tájékoztatást, az
együttműködés aláírása céljából. Az eredeti elképzelés szerint lakosságszám arányosan 108
Ft/Fő/hó lett volna a díja az ellátás biztositásának. azonban ezt némi alkudozás után sikerült
80FL’fö/hó-ra lecsökkenteni ez év dec 31-ig, hiszen ezt a magas díjat a kistelepülések nem
tudják biztosítani. A döntés sürgős lenne. mert a működési engedélyt szeretnék benyújtani.
hogy zökkenőmentes tegyen az átállás.
Ha Kunszáilás esetleg nem csatlakozik ehhez a megállapodáshoz ezek a díjak a többi
település számára jelentősen megemelkednek. Az ellátás részletei is kérdéseket vonnak
maguk után, elsősorban személyi feltételek is nagyon nehezen alakultak ki az Emergency
esetén is, a tárgyi feltételeket a Klazsik ház felújításával és idővel kialakították a megfelelő
színvonalra. Természetesen ehhez is hozzá kellett járulni, pedig ez az Onkormányzat
vagyona.

-6-

Dr. Czabán Edit kérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy mennyien vették igénybe az ellátást?
Kovács Imre is kíváncsi lenne az adatokra. mivel 80* 1734 forint havi szinten jelentős kiadás,
tekintve, hogy Jelenleg 60-70 ezer Forint körül űzet az önkormányzat. Fülöpjakab az ellátást 5
éve Kecskeméten veszi igénybe, a legjobb tudomás szerint térités mentesen. Felmerül a
lehetőség. hogy már Kecskemétről sem panaszkodnak a lakosok, lehet. hogy érdemes lenne
gondolkodni Kecskemét irányában. Sokan azt mondják. hogy Kecskemétre vannak átküldve
Félegyházáról is. Kecskemétre menőket pedig megdorgálják. hogy miért nem Félegyházára
mentek, Mindenféle hírek terjengnek ezzel kapcsolatban. Mielőtt újabb 5 évre elkötelezné
magát az önkormányzat, reprezentativ adatokra van szükség. Mennyien veszik az ellátást
igénybe? Mennyibe kerülne Kecskeméten az ellátás biztosítása? Pontosan hogyan tevődik
össze a Kiskunfélegyházán a személyi feltétel és tárgyi feltételek az Új központosított
rendelőintézetben. Szükség lenne a háziorvosok véleményére, mind Dr. Nagy Sándor, mind
Dr. Kasza Beáta tekintetében. Javasolja a döntés elnapolását, amíg a megfelelő adatok
beszerzésre kerülnek.
Több hozzászólás neni érkezett, a polgármester szavazásra teszi háziorvosi ügyeleti ellátással
kapcsolatos döntést
A képviselő-testület egyhangúlag, Ó igen szavazattal az alábbi döntést hoz/a:
76/2019.(V.27)
A háziorvosi ügyeleti eflátással kapcsolatos adatszolgáltatásról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete további hiánypótló
információ kérése miatt elnapolja a központi háziorvosi ügyeleti elLátás
megszervezésével kapcsolatos döntést. Felkéri a polgármestert a döntéshez
szükséges adatok beszerzésére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. 05. 27.
V/3.
Kovács Imre átadja a szót ajegyzőasszonynak.
Heródekné Szász Ágota elmondja. hogy a Bácsvíz Zn végzi az Új telkek kapcsán a
közműtervezést, ahhoz azonban, hogy a vizjogi engedélyes terv elkészüljön. egy kártalanítási
megállapodást kellene kötni a Bácsvíz Zd-vel, amely kártalanítási összeg 7500 forintot jelent.
Balogh Attila ‚negérkezik az ülésre.
Kovács Imre elmondja. hogy a tervező asztalon figyelembe veszik a későbbi csatomázás
lehetőségét is. igy a csatomázás már meglévő dokumentumai a tervezö rendelkezésére állnak.
Erre gyorsan van szükség, mert fogyóban vannak az önkormányzati telkek. A viz és a
szennyvíz elvezetése elkerülhetetlen.
Balogh Attila elmondja, hogy a Bácsvízzel kapcsolatban szeretné kérni, hogy
kommunikáljanak többet, látszik a jelenlétük a faluban, de nem történik változás. Azt ígérték
a falugyülésen, hogy a szivacslabdázásos megoldással áttisztítják a rendszert.
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Kovács Imre elmondja, hogy folyamatosan folyatják a vizeket, tehát dolgoznak az ügyön,
három tűzesapot cseréltek de ez még nem oldotta meg a problémát. Látványosan keresik a
megoldást.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgánnester szavazásra teszi a kártalanítási megállapodás
elfogadását.
A képviselő-testület e’hangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
77/2019.(V.27)
Bácsvíz Zrt. kártalanítási megállapodásáról

Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt. által
az Új telekosztásra vonatkozóan végzett tervezési munka vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges kártalanitási megállapodásban foglaltakat jóváhagyja,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásra.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. 05. 27.
V/4
Kovács Imre tájékoztatja a testületet, hogy korábban a Városökológia Bt. megadta az
ajánlatát az Új telekosztás során elkövetett adminisztratív hiba korekciójára vonatkozóan, és
sor került a szerződés aláírására is. Nem várt nehézségekbe ütköztek. emiatt az eljárást
egyszerűsített eljárásban kell lefolytatni. amelynek a költségeiről tárgyaltak, Így a korábbi
900.000 Ft±AFA helyett 1.000.000 Ft+ Afa lenne. Amennyiben a testület elfogadja a
szerződés módosítását június 4-én megindulhat az eljárás véleményezési szakasza.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi háziorvosi ügyeleti eUátással
kapcsolatos döntést
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

78/2019.(V.27)
A Városökológia Bt-vel kötött
megállapodás I. sz. módosításáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városökológia
Bt-vel a 901/1-901/30 hrsz. alatti ingatlanok miatt a településrendezési terv
módosítására vonatkozóan kötött szerződés 1. sz. módosítását elfogadja.
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának
aláírásra.

Felelős: Képviselö-testület
Határidő: 2019. 05. 27.
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V/5

Heródekné Szász Ágota tájékoztatja a képviselő-testületet a védőnői ellátás biztosításának
nehézségeiről. Sajnos személyi feltételek továbbra sem adottak. Június 1-től Szekeresné
Madka már a szabadságát töltené, de kisegíti az önkormányzatot azzal. hogy 2 napot dolgozik
és 3 napot szabadságon tölt hetente. A probléma ezzel nem oldódik meg. Sajnos a
helyettesítés Ürgoványi vonalból lehetőség lenne, azonban a helyettesítés díja heti 2 napon
8órás havi bérnek felelne meg. Természetesen az ajánlatot adó védőnő is érzi az ajánlatkérő
önkormányzat kényszerét. Az a baj, hogy akármilyen megoldási javaslat kapcsán segítséget
kérne az Onkormányzat a felettes szervektől, azonnal megtalálják az indokot, hegy miért nem
járható azaz út, azonban megoldást nem javasolnak, nem tudnak valós segítséget nyújtani.
V/6
Kovács Imre átadja szót a Dr. Czabán Edit képviselő asszonynak.
Dr. Czabán Edit elmondja. hogy a lakosságszám növekedése miatt Szeretné kérni a rendelési
idő módosítását. Az előírás szerint 23,5 óra helyett 24 óra rendelési időt kell biztosítania,
emiatt szükséges az engedély’ módosítása, amelyhez pedig testületi döntés szükséges. Jelenleg
a pénteki rendelés hosszabbodna újabb fél órával. 2017-ben már volt hasonló módosítás.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fogorvosi rendelés
i’álroztatásóval kapcsolatos döntést
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 ige;: szavazattal az alábbi döntést hozta:
79/20 19.(V.27)
Doctoressa Bt. rendelési idejének
módosítása
Határozat

KunszáHás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy a fogorvosi ellátási körzet lakosságszámának változása miatt a Doctoressa
Bt. ajelenlegi rendelési idejét (23,5 órw’hét) fél órával növeli (24 óra/hét), igya
pénteki rendelési idö 8.00-13.00 órára fog módosulni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. 05. 27.
A nyílt ülésen szó esett még az augusztusi Erdélyi kirándulásról. AZ alpolgármester
javaslatára eltémének a szokásos útvonaltól, érintenék Konstanzát és a testvédelepülés
Falunapján a szokásos módon főzéssel venne részt a kunszállási delegáció. Igány szerint
nagybuszos kirándulást javasol.
Tankovies Sándor a képviselői keret tervezését sürgeti.
Kovács Imre mivel több hozzászólás nem hangzott el
ülés megtartását.
-

Kovács Imre
polgármester

-

az ülést bezárta és elrendelte a zárt

Heródekné Szász Agota
jegyző

