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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. Javasolja a kiküldött napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Seres
Katalint felkérni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot, illetve a jegyzőkönyvvezető személyét. (A uzeghívó és ajelenléti ív ajegyzőkönyv I. sz. melléklete)
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1. Előterjesztés a 2019. évi szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet
megalkotására
JCQWkV Imre polgánnester

2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázathoz történő csatlakozásra
Kovács (ziire polgánnesrer
3. Egyéb ügyek, bejelentések
I.
ELŐTERJESZTÉS A 2019. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

Kovács Imre átadja a szót a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotásával
kapcsolatban a jegyzőasszonynak.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a szociálk célú tőzifa
juttatásának a menete ugyanaz, a kérelem elbírálását követően a rendelet megalkotására
kerülne sor. Sajnos kevesebb fát adtak, mint amennyi az igénylésben volt, a kiosztás feltételeit
szabályozó rendelet nem tartalmaz változást a korábbi évekhez képest. A határidők a kiküldött
előterjesztésnek megfelelően aktualizálva lettek.
Kovács Imre köszöni a szóbeli kiegészítést.

Több hozzászólás izei;; érkezett, ci polgármester szavazásra teszi ci kérdést.
A kép viselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2019. (IX.24.) önkormányzati rendelét
a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

„
ELŐTERJESZTÉS A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZATHOZ
TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRA
Kovács Imre elmondja, hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz a
hagyományokhoz híven most is van lehetőség csatalakozni. Az évek során a megye már nem
tesz hozzá a megítélt összeghez, az intézmények pedig megduplázzák az Önkormányzat által
megítélt támogatást.
Dr. Czabán Edit szerint a fiatalok számítanak rá, Így nem kérdés a csat]akozás, azonban
sérelmezi, hogy amikor társadalmi munkáról lenne szó egy-egy Onkormányzati rendezvényen
nem jelentkeznek önkéntes segítségre. Szeretné, ha ezt tudatosítani lehetne a pályázókban,
hogy Szívesen támogatja az Önkormányzat a tanulmányaikat, és visszafelé történő segítséget
nem venné senki rossznéven.
Heródekné Szász Ágota tájékoztatja a képviselőket, hogy ezt nem lehet a pályázati
felhívásban kikötni.
Balogh Attila szerint elég lenne a pályázat benyújtásakor szóban tájékoztatni a pályúzókat,
illetve az újságban is megjelentetni, hogy mintegy hálaképpen az önkéntes segítséget szívesen
veszi az önkormányzat.
Több hozzászólás izeuz érkezett, ci polgcíi-mester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

108/2019.(IX.23.) ÖH
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
HATÁROZAT
1.) Kunszállás Község Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően döntést hoz
arról, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási
hallgatók, illetőLeg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjrendszer 2020. évi
fordulój ához.
2.) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati Osztöndíjrendszer 2020. évi fordulójának Altalános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása
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és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Általános Szerződési
Feltételek elfogadását igazoló nyilatkozatot 2019. október 2-ig juttassa cl az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő részére.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2019. október 2.
III.
EGYEBEK
Hill
Heródekné Szász Ágota tájékoztatja képviselőket, hogy az Állami Számvevőszéki ellenőrzés
a Vége felé tart. Ajelentés tervezetet megküldték, amelyre lehetett reagálni, ugyanakkor nem
fogadták el. A 2017. évi karácsonyi űnnepekben küldték ki, hogy milyen anyagokat kérnek
felcsatolni 2. ellenőrzés során, nagyon rövid 5 napos határidővel. Fizikai lehetetlenség volt
teljes körűen adatot szolgáltatni. A személyi feltételek sem kedveztek a munkavégzésnek. A
hiányolt dokumentumok egy része azóta már pótolva lett, illetve nagy részük aktualizálva.
Akkor semminemű pótlási lehetőség nem volt, sok esetben nem volt egyértelmű, hogy egy
egy ellenőrzési ponthoz milyen dokumentumot vártak volna el. Több esetben lett volna
alátámasztásként megfelelő irat, de nem volt egyértelműen meghatározva, hogy mit
szeretnének látni. Technikailag sem volt egyszerű minden eredeti iratot lefénymásolni,
hitelesíteni, majd ezt követően lehetett szkennelni, megfelelö azonosítókkal ellátni. A
feltöltésre biztosított rendszer működése korlátozott volt, tehát nem mindennapi erőt próbáló
feladattal kellett megküzdeni. Telefonon senkivel nem tudott kommunikálni, nem adtak
felvilágosítást. Kizárólag írásban kommunikáltak, de hiába történi határidő-hosszabbítási
kérelem az ünnepek előtti szabadságolásokra és táppénzre tekintettel, nem érdekelte az Allami
Számvevöszéket. Evekkel ezelött a revizor kiment a helyszínre és a személyes jelenléttel
segítette az ellenőrzést. Sokszor csak azt vizsgálta, hogy a dokumentum meg van-e. Most a
jogszabályi megfelelöséget is vizsgálták, például, hogy a szabályzatok aktualizálva vannak-e,
van-e megismerési nyilatkozat, azaz minden dolgozó megismerte az adott szabályzat
tartalmát. A megküldött anyagból látszik, hogy a két ASZ ellenőrzést összevonták és egy
jelentéstervezetet készítettek. Már meg kellett volna érkezni a végleges jelentésnek is. amelyet
majd közzé tesznek. Kell készíteni egy intézkedési tervet, majd javítani, pótolni azt, amit az
ellenőrzés kér. 1-2 éven belül pedig várható egy utóellenörzés.
A képviselő-testület megköszönte
lCIÍC O tájékoztatóhan foglaltakat.

ci

tájékoztatást és hangos szóval egyhangúlag tudomásul

11112.
Kovács Imre a védőnöi ellátással kapcsolatban tájékoztatja képviselőket, hogy még mindig
nem érkezett pályázat. Atadja a szót ajegyző asszonynak.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy valóban nem érkezett még pályázat. A nyár elején
államvizsgázó pályázót felhívta, a vizsga sikerült, de csak októberben fog nyelvvizsgázni.
Sajnos így továbbra sem lehet őt alkalmazni. Szekeresné Marika a felmentési idejét tölti
június 1-től, sajnos bérezni nem lehet nyugdíj mellett, Így valamilyen jutalom formájában
tudja elképzelni a munkavégzés honorálását. A képviselő-testület, mint munkáltató dönthet
ebben a kérdésben.
Balogh Attila a korábban kiszámolt összeget javasolná, időarányosan.
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Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy Szekeresné heti két napot dolgozott illetve fog még
dolgozni a következő időszakban, Így közel kéthavi bérnek megfelelő összeg az idöarányos
rész. Ezt pontosan a ki fogja számolni október végéig a kolléganőkkel. Komoly érdeklődő
van, aki november 1-jével tudna kezdeni, személyes egyeztetés megtörtént, azonban még a
pályázatnak egy hét múlva telik le a határideje, Így ha beérkezik az Önéletrajz, akkor a
[estületnek rendkívüli ülést kell még tara[ani a választások előtt.
Kovács Imre javasolja a munkavégzéssel időarányos bérnek megfelelő összeg jutalomként
történő megállapítúsáL
Több hozzászólás nem érkezett, a polgánnester szavazásra teszi ci kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az czlábbi döntést hozta:
10912019.(IX.23.) ŐK
A védőnő jutalmazásáról
Határozat
Kunszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete Szekeresné Szabó Mária
Franciska védőnöt 2 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
11113
Kürtösiné Cseri Márta felkéri a polgármestert, hogy fúradjon ki az ülés helyszínéről.
Kovács Imre polgármes[er távozik az ülésről.
Kürtösiné Cseri Márta a polgármester részére 200.000 forint értékű ajándékot kíván
átnyújtani a testület és a hivatal dolgozói részéről, a korábbi telefonos egyeztetésnek
megfelelően. Kérii a testület tagjait, hogy a szóban elhangzott döntést formailag is hozzák
meg.
Dr. Czabán Edit elmondja, hogy bizonyára nagy élmény lesz a TESLA vezetés, az igazán
közel áLló ajándék Imrének, illetve az utazási utalvány is jól fog jönni, hu vége a választási
kampányidőszaknak. Jól fog esni a feltöltődés.
Balogh Attila alpolgármester szavazásra teszi a kérdést.
Több hozzászólás nem érkezett, az alpolgármester szavazásra teszi ci kérdést.
A kép’iselö-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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11O/2019S1X.23.) ÖH
A polgármester jutalmazásáról
Határozat
Kunszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete Kovács Imre leköszönő
polgármester részére 200.000 Forint értékű ajándék átadása mellett döntött.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

A civil szervezetek egyedi ajándékokkal köszönték meg. hogy a képviselők a döntéseik során
figyelembe vették a civil szervezetek igényeit és hatékonyan tudtak a település fejlődése
érdekében együttműködni. Az Ünnepi testületi ülésen a polgármester megköszönte az elmúlt
ciklusban a közös munkát és ennek elismeréseként átadott a képviselők részére egy-egy
elismerő oklevelet és a KUNOK HAZAJA DVD-t. A polgármester részére átadásra került az
ajándékutalván. Pezsgős koccintást követően a 2014-2019-es ciklus nagyobb eseményeit,
döntéseit idézték Fel a testület tagjai.
Kovács Imre mivel több hozzászólás nem hangzott el az ülést bezárta.
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Kovács Imre
polgarmester

Heródekné Szász Agota
jeg zo
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