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10/2019. 1kv.
Jeuvzőkönvv

Készült: Kunszállús Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. Július 29-én
megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
dr.Czabán Edit, Csík József, Kürtösiné Cseri Márta, Nagy József. Balogh Attila, Tankovics

Sándor képviselők (7 fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyző
Kürtösi-Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető

Nem jelent me2:

Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Köszöni, hogy soron kívül is számíthatott a képviselő-társakra. Javasolja a
meghirdetett napirendet megtárgyalni, ésjegyzőkönyv-vezetőnek Seres Katalint felkérni.

A képvkelő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot, illetve a jegyzőkönyv
vezetö személyét. (A telefonos meghívó és ajelenléti ív ojegzőkönvv I .sz. melléklete)

NAPIREND
Nyílt ülés

1. Előterjesztés a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatásról
Kovács hitre polgármester

2. Tájékoztató a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban (Föutca rehabilitációja)
Kovács hit re polgármester

3. A kötelező feladatellátással kapcsolatos aktuális feladatok
Kovács hitre polgármester

I.
ELŐTERJESZTÉS A 2019. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TOZELŐANYAG VÁSÁRLÁSÁHOZ

KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSRÓL

Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a szokásos szociális célú tőzifa pályázatra van
ismét Lehetöség. 96 m3 kemény lombos tüzifa esetén az önerő mértéke a kiküldött anyag
szerint 12 t.920 forint, amelyet testületi döntésben kell vállalni. Ezen felül más
önkormúnyzatoktól eltéröen a fát felaprítva kiszállítja az Onkormányzat a saját költségén. A
pályázatot a lányok már összeállították, a testületi döntésre van szükség hozzá.

Tankovics Sándor szerint nagyon számítanak rá az érintett lakosok.

Hozzaszólás iten; érkezett, a polgánnesrer szavazásra teszi a kérdést.

A képviselő-testület egyhangulag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:



89/2019. (V1L29.)
Pályázat benyújtása a „települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra”

Határozat

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

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás” elnevezésű pályázaton,
2. vállalja a pályázati kiírás 5.c) pontjában megjelölt -12 1.920,- forint - önerő

biztosítását.
3. felhívja a jegyzőr, hogy 60 napon belül készítse el a települési támogatás 2019. évi

igénylésének részletes feltételeiről szóló — a pályázati felhívás 6. pontjában
foglakaknak 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 jegyző
Határidő: 2019. augusztus I.

II.
TÁJÉKOZTATÓ A TOP-OS PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN

(FŐUTCA REHABILITÁCIÓJA)

Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket a TOP-os forrásból megvalósuló Kossuth utca
rehabilitációjáról. A beruházás adminisztrációs feladatainak megvalósítása miatt felvette a
kapcsolatot a tervezővel. A beszélgetés során világossá vált, hogy a tervezett aszfalt burkolat
megvalósítása nem férne bele a támogatási összegbe, ugyanis az elmúlt két évben az aszfalt
ára többszörösére megemelkedett. A tervet átdolgozta beton járdára vonatkoztatva. A
projektmenedzserrel egyeztetésre került, hogy ez a változás nem jelent műszaki tartalom
csökkenést.

Balogh Attila jelzi, hogy a burkolat kialakításával a vízelvezetés problémáját nem Látja
megoldottnak.

Kovács Imre elmondja, hogy a mellékutcák is szerepet vállalnak a vízelvezetésben, ún,
betonfolyókák kialakításával.

Dr. Czabán Edit kérdezi, hogy az akadálymentesítés így megvalósítható-e.

Kovács Imre kiemeli a terv akadálymentesítésrc vonatkozó tervfejezetét. Elmondja, hogy a
kapubejárókban megerősített szakaszok lesznek kialakítva, illetve a mellékutcák aszfaltjának
szintjéhez lesz hozzáidomítva ajárda szintje.

Dr. Czabán Edit szerint a térkö sokkal esztétikusabb lenne.

Kovács Imre szerette volna elérni a tervezőnél a térkő burkolatot, hiszen a térkő
anyagköltsége a betonhoz hasonló, azonban a munkadíj a szakipar hiánya miatt jelentősen
megdrágítja. Amennyiben nem betonburkolattal számol a terv, nagyon valószínű, hogy nem
lesz eredményes a közbeszerzési eljárás. Ekkora szakasz tekintetében 10 millió forintos
önerővel is lehet számolni.
Az esztétikéra vonatkozóan pedig ismerteti a beton tervben foglalt paramétereit, amely szerint
ez csiszolt betonból készülő járda lenne, nem durva sóder.



Balogh Attila kifejezetten kéri, hogy a műszaki ellenőr fokozottan figyeljen arra, hogy a
kivitelezés során az anyag valóban megfelelő mennyiségben kerüljön a helyére. A megfelelő
dilettációk elhelyezésével pedig a könnyebb javíthatóságra, hosszabb élettanamra kell
törekedni.

Tankovics Sándor kiemeli, hogy a garanciát mindenképpen a szerződésbe kell foglalni.

További hozzászólás ;wi; érkezett. a polgármester szavazásra teszi ci kérdést.

A képvisdő-tesrület egyhangú lag,7 igen szavazattal az alábbi döntést hozni:

90/2019.(VH.29.)
A Kossuth utca rehabilitációjáról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kossuth utca
rehabilitációjával kapcsolatban készült tervek módosítását, az alábbi feltételekkel:

- a műszaki tartalom változása nem Járhat a TOP-os támogatás csökkenésével, az
aszfaltot kiváltó beton burkolat pontos paraméterezését rögzítse a tervező az
engedéiyezési dokumentációban,

- a műszaki ellenőr fokozottan ellenőrizze a kivitelezés során a minőségi előírásokat
szúrópróba szerű mintavétellel,

- a szerződés a kivitelezői garanciára különösen térjen ki.

Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: 2019. július 31.

III.
A KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS AKTUÁLIS FELADATOK

„Iii
Kovács Imre a hulladékszállításra létrejött FBH-NP Nonprofit Kft.-ben a tulajdonosi
szerkezet változása miatt lehetősége van az Onkormányzatnak részesedést vásárolni. Testület
elé hozta a kérdést, azonban személyes véleménye szerint az érdekérvényesítő képesség
szempontjából a szóban forgó rész nem jelent előnyt. A kiküldött anyag szerint már
megszületett a megállapodás az érintett felek között, de ajogszabály miatt nyilatkozni kell
arról, hogy az Onkormányzat kíván-e élni az elővásárlási jogával. A határidő ma telik le, tehát
amennyiben Úgy dönt testület, akkor még ma jelezni kell a társulás felé a szándékot.

Kürtösiné Cseri Márta csak azért, hogy több részünk legyen nem látja szükségesnek a
kiadást, mivel nemjut ezáltal számottevő előnyhöz az Önkormányzat.

Kovács Imre is így gondolja.

További hozzászólás neni érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.

A képviselő-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:



91/2019.(VII.29.)
FBH NP Kft. üzletrészének értékesítéséről

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az FBH-NP Nonprofit Kft.
tagjaként nem kíván élni az elővásárlási jogával, arról feltétel nélkül lemond a társaság
saját üzletrészére vonatkozóan sem a megszerzése, sem az értékesítése tekintetében.

Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: 2019. Július 31.

11112
Kovács Imre ajúlius 4-én megtartott rendkívüli ülésen született döntést követően elmondja,
hogy a Kiskunfélegybázi Háziorvosi Ugyeleti ellátást tudják ideiglenesen a lakosok igénybe
venni szükség esetén. A megállapodás aláírásra került, a működési engedélyt ennek
megfelelően kapta meg Kiskunfélegyházi Kft.

11113
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy Szekeresné Szabó Mária védönő nyugdíjazása
kapcsán személyi problémák továbbra is fennállnak. A júniusi ülésen tervezett megoldás
kapcsán megtorpant Marika, ugyanis a vállalkozói engedély kiváltása során a
Kormányablakos ügyintéző lebeszélte erről a megoldásról. Pontos jogszabályhelyet azóta sem
talált senki arra vonatkozóan, hogy miért kizáró ok a vállalkozói engedély kiváltásánál a
nyugdíjazási folyamat. Marika időt kért és munkajogásszal egyeztet, hogy neki valóban
előnytelen lenne-e a feladatellátás ily módon törtnő megszervezése.

Balogh Attila kéri, hogy a lejárat után Újra és Újra kerüljön kiírásra aaz állás betöltésére
vonatkozó pályázat.

További hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi ci kérdést.

Á kép’iselő-testüiet egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

92/2019.(V1L29.)
A védőnői állás betöltésére vonatkozó
pályázati kiírás meghosszabbítása

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állás
betöltésére vonatkozóan kiírt pályázatát változatlan feltételekkel —az állás
betöhéséig, folyamatosan— Újra közzé kívánja tenni. Az úflás betölthető a
bírálatot követően azonnal.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

[1114
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy uz óvodában Ismét személyi változások történtek, két
fiatal óvónő saját településén kíván tovább dolgozni és itt hagyta az intézményt. Mindneképpen fel
kell venni a helyükre óvodapedagógust. Sajnos az intézmény igen sajátos légkörrel rendelkezik, nem
feltétlen a munkaerő megszerzése a nehéz feladat, sokkal nehezebb a megtartása. Sajnos helybeli
végzett óvónö nincs.



94/2019.(VII.29.)
Címzetes Főorvosi Cím használatáról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2000.(lI.25.) EüM
rendelet ii/A * alapján megállapítja, hogy Dr. Czabán Edit fogorvos címzetes
főorvosi cím használatára jogosult, melynek elismeréséüí részére díszoklevelet
adományoz.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

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

k.m.f.
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