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Je2vzőkönyv
Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 25-én
8:00 órakor megtartott ALAKULO testületi üléséről.
Jelen vannak: Almási Roland Márk polgármester,
dr.Czabán Edit, Nagy József, Somogyi Ibolya, Tóth István, Provics Tibor, Kertész
Gábor képviselők (7 Fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyző
Szécsényiné Czakó Erzsébet Gyöngyi HVB elnök
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető
Nem jelent me2:

-

Almási Roland köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Visszatekintve egy hosszú
választási kampányidőszakon van túl mindenki és szívből örül a testület összetételének, úgy
gondolja, hogy ez reprezentálja a települést, a lakosság összetételét. Ugy gondolja, és reméli,
hogy eredményesen tudnak majd együtt dolgozni. Köszöni a kampányellenfelének, hogy
csendes, kulturált kampányt tudtak folytatni, mely a környékben párját ritkította. Kertész
Gábort biztosítja arról, hogy korrekt munkakapcsolatra alapozza a további együttműködést.
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 felkémi.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, illetve a jegyzőkönyvvezető személyét. (A meghívó és ajeknléti ív ajegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
NAPIREND
1. A 2019. október 13-i önkormányzati választás végleges eredményének ismertetése
Szécsényiné (‘zakó Erzsébet Gyöngyi HVB elnök
2. Onkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Szécsénviné (‚zakó Erzsébet Gyöngvi HVB elnök
3. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Keródehzé Szász Agotajegvző
4. Polgármesteri program ismertetése
Ahnási Roland Márk polgármester
5. Alpolgármester megválasztása /titkos szavazási, eskütétele, illetményének és
költségtérítésének megállapítása
Almási Roland Márk polgármester
6. A képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása, nem képviselő bizottsági tagok
eskütétele
Almási Roland Márk polgármester
7. Az Onkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
Heródekné Szász Agotajegyző
8. Tájékoztatás képviselői jogról, kötelezettségről
Heródeh,é Szász Agotajegyző
9. Három generációval a települések egészségéért Onkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Ahnási Roland Márk polgármester
10. Egyéb ügyek, bejelentések
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I.
A 2019. OKTÓBER 13-I ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS VÉGLEGES
EREDMÉNYÉNEK ISMERTETÉSE
Almási Roland átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének, a választási eredmények
ismertetésével kapcsolatban.
Szécsényiné Czakó Erzsébet Gyöngyi nem kívánja kiegészíteni a kiküldött anyagot, Úgy
gondolja, hogy az előterjesztésben össze van foglalva az összes eredmény, amelyet mindenki
követett a valasztas.hu oldalon is.
Dr. Czabán Edit köszöni a munkát, nagyon szép eredmények születtek, amely mögött
rengeteg munka van.
II.
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE
Szécsényiné Czakó Erzsébet Gyöngyi kéri a képviselőket és a polgármestert. hogy tegyék le
az esküt.
Az eskü/étel után megtörtént az esküokmánvok aláírása. (Az esküoknzánvok ci jegtcőkönyv
inellékletei.)

Szécsényiné Czakó Erzsébet Gyöngyi gratulál minden képviselőnek és átadja a
megbízóleveleket részükre, végül a polgármester is átveszi a megbizólevelét.
(A niegbízólevél másolata a jezőkönyv melléklete.)
III.
POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSA
Alniási Roland a harmadik napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy kiküldésre került az
előterjesztés és a személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a napirend tárgyalásában.
A/mást Roland távozik a teremből.
Heródekné Szász Ágota elmondja a képviselőknek. hogy gyakorlatilag formai döntésről van
szó. hiszen az Mőtv. nem tól-ig határt határoz meg, hanem konkrét összeget állapít meg a
lakosságszám alapján, igya testületnek nincs mérlegelési jogköre. Ezt ajogszabályt 2017-ben
módosították ennek megfelelően. A költségtérítésre vonatkozóan ugyanez a helyzet, amelyet
15%-ban határoz meg ajogszabály.
Több hozzászólás nem érkezett.

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 ige:, szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést
hozta:
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113/2019.(X.25.) ÖH
A polgármester illetménvéről
HATÁROZAT

I.! Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Almási Roland Márk
polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXV. törvény 71. * (4) bekezdés b) pontja alapján 2019. október 13. napjától
kezdődően 498 600 Fvhó összegben állapítja meg.
2.! Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Almási Roland Márk
polgármester költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXV. törvény 71. * (6) bekezdése alapján 2019. október 13. napjától kezdődően
74 790 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Iv.
POLGÁRMESTERI PROGRAM ISMERTETÉSE

Almási Roland elmondja, hogy a kampányban tájékoztatta a lakosságot az elképzeléseiről. A
program ismertetése előtt kiemeli, hogy a ciklus elején a mozgástere! nagyban meghatározza
az előző ciklusból áthúzódó projektek lezárása, megvalósítása. A legfontosabb az óvoda
felújításának lezárása, amely mellett még kettő nyertes pályázat támogatási összege érkezett
meg, és a megvalósitás hátra van. Az egyik a föutca rehabilitációja. a másik a hivatal
energetikai felújítása. Az utóbbi kapcsán Szeretné előre jelezni, hogy vélhetően november
elején már egy rendkívüli testületi ülés keretében kellene döntést hozni a közbeszerzési eljárás
indításáról. A hivatal energetikai felújítása kapcsán sajnos abban a helyzetben van az
Onkormányzat. hogy a kivitelezésre nyertes ajánlattevőt kell hirdetni az év végéig. Ehhez már
folyamatban kellene lennie a közbeszerzési eljárásnak, amelyet elindítani testületi hatáskör a
közbeszerzési szabályzat szerint. A döntés-előkészítő anyag kezd összeállni, néhány kérdés
tisztázását követően mielőbb közzé kell tenni az ajánlattételi felhívást. Elöljáróban ennyit
kívánt elmondani mielőtt a tervekről szót ejtene. Tisztán kell látni, hogy milyen lehetőségei
vannak az önkormányzatnak. Ennek fényében nem ígérgetett a kampány során és most sem
tenné, de elképzelései vannak, amelyeket 3 főbb csoportba sorolt. Ezekről néhány Szót ejt, de
valószínű nem fog újdonságként hatni senkinek, inkább csak összefoglalná őket.
Az első csoportban a „(‘salódbarát Kimszállós” elvárásait veszi figyelembe, mivel a fiatalok
letelepedésével nőtt a családok száma, amely vélhetően tovább növekedik. Ilyen
intézkedésként az életkezdési támogatás növelése, bölcsőde megvalósítása. játszótér
megújulása, akár Új helyen, iskolai sportpálya burkolatának megújítása, felnőtt kültéri fltness
eszközök. kondipark létrehozása kedvezne a családok életkörülményeinek.
A második csoportban a ‚Jól élhető Kunszállós’ a településképet meghatározó
intézkedéseket foglalta össze. Ide tartozik a piactér újragondolása, a Fometti mögötti
elhanyagolt terültet tisztázása, a gyógyszertámak és zöldségesnek helyt adó ingatlan
homlokzatának korszerűsítése, a külterűleti utak rendbetétele, akár Saját gépekkel, amellyel
akár évente többször is mód lenne karbantartásra.
A harmadik csoportban a „Tartalmas időtökésre” helyezné a hangsúlyt. kKunszállás abban a
kivételes helyzetben van, hogy igen aktívan működő civil szervezetekkel rendelkezik, az
egyház részéről is megújulás van folyamatban, Új lendületet kell adni a közösségi
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együttlétnek. Sokan jelezték, hogy ön2etlenül segítenének, azonban tudni kell, hogy
megfelelő koordinálás, irányítás mellett működhet hatékonyan mindenki megelégedésére.
Vannak már rendszeres hagyománynak számító programok, programelemek, amelyeket nem
szeretne elhagyni, de a megújulás bizonyára sokat számítana a lakosság szemében is.
Osszefoglalva kiemeli, hogy komolyabb változások várhatóak, azonban az itt még csak az üt
eleje. Az ígéretekkel óvatosan bánik továbbra is. hiszen az ígéreteket követően a
számonkéréssel is számolni kell, nem szeretne magyarázkodni meg nem valósult ígérvények
miatt.
Szándékosan kihagyta az M5 autópálya lehajtó ügyét. Mindenki előtt világos kell, hogy
legyen, hogy ez a komplexitását tekintve olyan nagyságrendű feladat, amelynek koordinálása
ciklusokon átívelő feladat. Az autópálya építés nem önkormányzati feladat, azonban az
önkormányzat számára van a központi költségvetésben elkülönített keretösszeg. A tervezési
feladatra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása is néhány hónapot igénybe vesz. A
tervezés minimum 10 hónap, mivel a környezetvédelmi hatástanulmányt mindenképpen el
kell végezni. Az engedélyes terveket követően a kiviteli tervek birtokában lehet beszélni arról,
hogy valóban mekkora a beruházás kivitelezésének költsége. Az már látható, hogy az erre a
célra elkülönített 525 millió forint az kevés lesz. Amennyit csak lehet, annyit fog lobbizni az
ügy érdekében, hogy valóban megvalósulhasson, hiszen hiba lenne elengedni ezt a
lehetőséget Mindent elkövet azért. hogy a tervek elkészíttetését követően, a folyamat
felgyorsuljon, ebben az utóbbi években megváltozott gazdasági környezet is segíteni fog.
Röviden ennyiben szerette volna összefoglalni az elkövetkező évek feladatait, amelyben kéri
a képviselő-testület segítségét, aktív munkáját, hiszen ezek az elképzelések csak összefogással
valósíthatóak meg.
V.
ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA /TITKOS SZAVAZÁSI, ESKÜTÉTELE,
ILLETMÉNYÉNEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Almási Roland elmondja, hogy az alpolgármester személyét neki kell előterjesztenie és a
képviselő-testület titkos szavazással dönt arról, hogy egyet ért-e az előterjesztett személlyel.
Az általa alpolgármesternek alkalmasnak ítélt személy kiválasztásának főbb szempontja az
volt, hogy közel áll hozzá gondolkodásmódjában. köszönhetöen annak talán, hogy korban
sem állnak messze egymástól, és úgy ítéli meg, hogy eredményesen tudna együtt dolgozni
Tóth István Róbert képviselö társával.
Heródckné Szász Ágota elmondja, hogy technikailag szükség van egy 3 fős
szavazatszámláló bizottság létrehozására. Majd az alpolgármester jelöltnek nyilatkoznia kell,
hogy elfogadja-e a tisztségre történő jelölést.
Almási Roland kijelöli szavazatszámláló bizottság elnökének
szavazatszámláló bizottság tagjának Provics Tibort és Kertész Gábort.

Nagy

Jó2sefet,

a

A szavazatszániláló bizottság tagjai vállalják afeladatot.
Almási Roland felkéri Tóth Istvánt, hogy nyilatkozzon ajelölésének elfogadásáról
Tóth István kőszöni a felkérést. Megválasztása esetén vállalja az alpolgármesteri tisztséggel
járó feladatokat. A személyének esetleges megválasztása bizonyára megosztó lehet
faluszinten, azonban bízik abban, hogy rövid időn belül tudja bizonyítani, hogy alkalmas a
feladatra. A szavazásból szeretne kimaradni a személyes érintettsége miatt.
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A testület elfogadta a személyes érintettség bejelentését.
Tóth István távozik a terenzbőí
A titkos szavazás idejére a polgármester szünetet rendelt cl, (A titkos szavazás külön kerül
je’zőkönyvezésre.)
A szünetet követően Tóth István visszaérkezett a terembe,
Almási Roland felkéri Nagy Józsefet, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Nagy József elmondja, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a testület a
polgármester javaslatát az alpolgármester személyére vonatkozóan.
I 14/2019.(X.25.) ÖH
Az alpolgármester személyéről

Határozat
Kunszál lás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslata
alapján Tóth István Róbertet megválasztotta Kunszállás Község Alpolgármesterének.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

Almási Roland köszöni a testület támogatását, és felkéri az alpolgánnestert, hogy tegye le az
esküt.
Az eskütétel zttá;z megtörtént az esküokmánv aláírása. (Az esküokmány a jecőkönyv
melléklete.)
Almási Roland elmondja, hogy a napirenden belül még meg kell tárgyalni az alpolgármester
tiszteltdíját illetve költségtédtését.
Tóth István jelzi, hogy nem kíván részt venni a napirend tárgyalásán a személyes édntettsége
miatt.
A testület elfogadta a személyes érintettség bejelentését.
Tó t/i István távozik a teremből.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy az alpolgármester illetményének pontos összegét az
Mötv. határozza meg, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően maximum 224.370 Ft,
illetve ehhez kapcsolódóan 15% költségtérítés.
Kertész Gábor tudomása szerint az e]múlt időszakokban nem kaptak az alpolgármesterek
illetményt.
Dr. Czabán Edit elmondja, hogy 13 évig volt Balogh Attila alpolgármester, mindig
lemondott a tiszteletdíjáról.

-5-

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy valóban tiszteletdíjat nem kapott az alpolgármester,
a költségtérítést használta fel telefonszámla és üzemanyagszámLa kiegyenlitésére.
Almási Roland elmondja, hogy vélhetően az alpolgármester is le fog mondani a
tiszteletdíjáról.
Heródekné Szász Ágota tájékoztatja a képviselőket, hogy formailag az a helyes, ha
határozatban megállapításra kerül a jogszabályban meghatározott összeg, mert gyakorlatilag a
polgármester illetményéhez hasonlóan, ez sem mérlegelési jogkör. Az alpolgármester pedig
ezt követően tud lemondani az összegről, ha szándékában áll.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
115/2019.(X.25.) ÖH
Az alpolgármester illetménvéről
Határozat
I. Tóth István Róbert alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 80. * (2) bek. alapján 2019.
október 25. napjától kezdődően 224.370. Ft/hó összegben állapítja meg.
2. Kunszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete Tóth István Róbert
alpolgármester költségtérítését a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXV. törvény 80. (3) bek. alapján 2019. október 25. napjától kezdődően
33.656 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Almási Roland kéri, hogy az alpolgármester fáradjon vissza az ülésre.
Tóth István elmondja, hogy köszöni a részére megállapított tiszteletdíjat, bármekkora összeg
legyen is az, de szeretne lemondani róla.
Almási Roland elmondja, hogy amikor megszületett a gondolat. hogy kit fog előterjeszteni
alpolgármesternek, felkereste személyesen és beszéltek a kérdésről. Tóth István előzetesen
vállalta a feladatot, és tisztában volt vele, hogy elődei sem kaptak érte tiszteletdíjat. Ezzel a
szokással nem kívánt senki szembe menni, tisztában voltak vele. hogy előbb produkálni,
bizonyítani kell, mielőtt bárki a honoráriumot igénybe venné.
Tóth István elmondja, hogy a jelenlegi munkahelyén a telefonhasználata megoldott, nem
kíván költségtérítést sem elszámolni.
Heródekné Szász Ágota kéri, hogy a lemondó-nyilatkozatát az alpolgármester foglalja
írásba. (jegyzőkönyv melléklete)
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VI.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA.
NEM KÉPVISELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ESKŰTÉTELE

Almási Roland átadja szót ajegyző asszonynak.
Heródekné Szász Ágota tájékoztatja a képviselőket, hogy az SZMSZ szerint egy kötelezően
működő bizottsága van a testületnek, a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság, amely kiegészíti a
testület munkáját, előzőleg tárgyal bizonyos napirendeket. A bizottságnak nem lehet tagja a
polgármester és az alpolgármester. Eddig a bizottság létszáma 5 főben volt meghatározva és a
képviselők voltak a tagjai, külsős tagja nem volt.

Almási Roland ezen a szokáson nem kíván változatni, a napirend felett a vitát megnyitja.
Heródekné Szász Ágota elmondja. hogy ellenkező esetben SZMSZ módosításra is szükség
lenne. Kéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a bizottság elnökének megválasztására.
Almási Roland felkéri Dr. Czabán Editet, hogy elnökként vegyen részt a Bizottság
munkájában.

Dr. Czabán Edit megtiszteltetésnek veszi a felkérést. de véleménye szerint a szavazatok
száma alapján Nagy József képviselőtársának jár a megtisztelő feladat.
Almási Roland kérdezi Nagy Józsefet, hogy vállalná-e a bizottság elnöki tisztségét.
Nagy József kijelenti, hogy elvállalja, köszöni a bizalmat.

Almási Roland kéri, hogy a döntést határozati formában is sziveskedjen elfogadni a testület.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgárnzesíer szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal egmhangúlag az alábbi döntést hozta:
116/2019.(X.25.) ÖH
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tagjainak megválasztásáról
Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 43.
(3) bekezdés alapján a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság
elnökének: Nagy József
tagjainak:
Dr. Czabán Edit,
Kertész Gábor,
Somogyi Ibolya,
Provies Tibor képviselőket m e g v á 1 a s z t j a.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselö-testület
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VII.
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Almási Roland átadja a szót ajegyzőasszonynak.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a
testület működését. Ezt a szabályzatot a következő ülésen kell felülvizsgálni. A testület a
megalakulását követően megbízza ajegyzőt. hogy készítse elő a rendeletmódosítást Vagy az új rendek
en’ezetet.
Több Izo:zászílás nem érkezett, a polgármester szavazásra testi cx kérdést.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
I 17/2019.(X.253 ÖH
Az SZMSZ módosításának előkészítéséről

Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. *
(3) bekezdés szerint megbízást ad a Jegyzőnek az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának felülvizsgálatára.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
VIII.
TÁJÉKOZTATÁS KÉPVISELŐI JOGRÓL, KÖTELEZETTSÉGRŐL
Almási Roland átadja a szót a Jegvzö Asszonynak.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy kiküldésre került egy összefoglaló a képviselők jogairól és
kötelezeuségeiröl az összeférhetetlenségi okokról és a vagvonnyilatkozat-tételi kötelezettségükröl.
Kéri, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjenek.
A jegyző asszony ciz előleijesztésekben foglaltaknak megfelelően kioszija a viigyonnyilaikozali
nyom ra n’ánvokat,
IX.
HÁROM GENERÁCIÓVAL A TELEPÜLÉSEK EGÉSZSÉGÉÉRT ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Almási Roland elmondja, hogy az Önkormányzat tagja a „Három Generációval a települések
egészségéért Onkormányzati társulás” —nak. A társulás egy pályázati projektben vesz részt,
amelynek gesztora Orgovány, szerepel benne Jakabszállás, Bugac és Bugaepusztaháza. Ennek
köszönhetően szűrővizsgálatok kerülnek megszervezésre és eszkőzök kerülnek beszerzésre.
A kiküldött előterjesztésben foglaltakat Orgovány testülete már elfogadta, kérik, hogy
mielőbb tegye meg ezt a többi Onkormányzat is. A döntés tárgya a társulási megállapodás
módosítása, mivel a felettes szerv ellenőrzése folytán kérik a feladatot azonosító kódok
javítását, valamint az évente tartandó ülések számának javítását. Semmi kivetni valót nem
talál az előterjesztésben foglaltakban.
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Dr. Czabán Edit elmondja, hogy ennek a programnak köszönhetően gyógytomász és
pszichológus áll rendelkezésre a praxisban lévő betegek számára. Szélesebb körű prevenciós
munkát végeznek. A település ebből csak profitál, hiszen Kasza doktornő részt vesz a
programban, több eszközt is sikerült beszerezni. Hatékonyan működik a rendszer.
Nagy József elmondja, hogy például a program keretén be]ül a Kiskunfé]egyházi 4-6 hónapos
várólistával szemben 2 hét alatt kecskeméti ellátásban részesültek a betegek.
Kertész Gábor kérdezi, hogy minden Kunszállási lakosra vonatkozik-e ez a lehetőség.
Dr. Czabán Edit kiemeli, hogy csak a háziorvoson keresztül a praxisban lévő betegek
számára adott a lehetőség.
Almási Roland szerint ez egy példaértékű mintaprojekt.
Több hozzá szólás nem érkezett, a polgánnester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
I 18/2019.(X.25.) ÖH
„Három Generációval a települések egészségéért”
Társulási Megállapodás módosításáról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéssel
megegyezően módosítja a ..Három generációval a tetepülések egészségéért”
Onkonnányzati Társulás” társulási megállapodását és a határozat elválaszthatatlan
mellékletét képező egységes szerkezetben csatolt Társulási megállapodást
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgánriester
X.
EGYEBEK
Xii
Kertész Gábor Felteszi a kérdést a képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatban.
Dr. Czabán Edit elmondja, hogy évek óta lemondott a testület a képviselői tiszteltdíjról, ő
most is így tenné.
Heródekné Szász Ágon tájékoztatja a képviselőket. hogy a képviselőknek juttatást rendeleti
formában szokás meghatározni, fel sem merült a rendeletalkotási szándék.
Somogyi Ibolya egyetért Dr. Czabán Edittel, hiszen nem pénzért vállalták a tisztséget.
Kertész Gábor tudomása szerint a képviselők korábban önállóan gazdálkodhattak bizonyos
összeggel.
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Heródekné Szász Ágota valóban volt a 2019-et megelőző években képviselői keretként
megcímkézett összeg, amelyet a képviselők különböző közcélokra, civil szervezetek
támogatására használtak fel.
Kertész Gábor ennek a keretösszegnek a mértékére lenne kíváncsi.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor mindenképpen
figyelembe veszi az igényt erre vonatkozóan, hiszen az előző évben már nem fért bele a
tervezésbe és zokon vették a képviselők. Azonban tudni kell, hogy a költségvetés helyzete
mennyit enged. Ezt a későbbiek során tárgyalja majd a testület.
Almási Roland Márk tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt hetekben világossá vált,
hogy ugyan a bankszámláii látszólag a pénz rendelkezésre áll, ugyanakkor az előző testület
munkájából cikluson böven áthúzódó kötelezettségvállalások vannak. amelyekkel
mindenképpen számolni kell. Nagyon kevés idő telt még el a tisztán látáshoz. de jelentősen
csökkentik a mozgásteret a nagy beruházások megvalósításának önerőből történő
kiegészitései. Nem túl szerencsésnek mondható a helyzet ebből a szempontból.
Provies Tibor elmondja, hogy megkeresték vállalkozók, civilek, hogy nagyon szívesen
segítenének az óvoda befejezésében is, ha bármiben tudnának. Talicskát tolnak, szakipar
nélkül végezhető segédmunkát vállalnának társadalmi munkaként.
Almási Roland kéri, hogy a képviselő úr tolmácsolja a köszönetet. Sajnos a jogszabályi
keretek igen behatárolják, hogy a közbeszerzési szerződéssel érintett építési munkában kik és
milyen módon végezhetnek munkát.
Provies Tibor szerint a munkavédelmi oktatást gyorsan meg lehet tartani és bárki felvállalja.
Ha kell maltert kevemek. vagy sódert lapátolnak csak mielöbb kész legyen az Új óvoda.
Almási Roland valóban nagyszerű a segítő szándék. de a beruházásnak van felelős műszaki
vezetője. a kivitelező a meghatározott díjért vállalta a beruházás megvalósítását. Legyen az ő
dolga megoldani, hogy határidőre elkészüljenek. Egyébként a határidőben benne vannak.
hiszen 300 napot kaptak a kivitelezésre. A szeptember 1-jei átadás, csak szóbeli megállapodás
volt, a prioritást a konyha élvezte, mivel párhuzamosan egy másik projektből nettó
15.000.000 forintos eszközbeszerzés valósult meg, amelynek meg kellett teremteni a
feltételeit. Az eredeti tervekhez képest a tényleges megvalósítás üteme jóval eltér, többek
között emiatt is. Komoly kritikákat kapott a kampány során is az önkoniányzat a
megvalósitást illetően. Vannak olyan tényezők, mint az építőipar helyzete, a szakképzett
munkaerő hiánya, az építőanyagok árainak I ‚5-szeresére emelkedése, amelyek helyi szinten
nem befolyásolhatóak. A kivitelező elismerte, hogy az ütemezéssel, a nem megfelelő
munkabrigád kiválasztásával hibázott, de ezzel sajnos még nem oldódik meg a probléma.
Mindenképpen tolmácsolja a segítő szándékot a műszaki vezetőnek, hogy számoljon ezzel a
lehetőséggel is.
Heródekné Szász Ágota kéri, hogy a testület határozati formában döntsön a képviselői
tiszteltdíjról.
A polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta.
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1 19/2019.(X.25.) ÖH
A képviselői tiszteletdíjról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíj
tekintetében nem kíván rendeletet alkotni, lemond a tiszteltdíjról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
)U2
Provics Tibor említi, hogy a testület kiemelt feladata lehet a Földutak karbantartása. Sok
gazda maga is javítgatja. de Sajnos kevésnek bizonyul. Amennyiben az önkormányzat
egységesen ajavítás mellett döntene, akkor szívesen segítenek munkaerővel. gépekke].

Almási Roland elmondja. hogy nincs olyan vidéki település, ahol a földutak karbantartása ne
okozna problémát. A feladat összetettebb. mivel nagyon sok esetben a térképen szereplő út és
a valóságban használt út köszönőviszonyban sincs egymással. Ha a Ibldmérő elkezdi kimémi
az utakat és a fZildeket. a telekhatár-rendezés bizonyára több gazdának fájó pont lenne, nem
beszélve az önkormányzati költségvetésröl. Csak apró lépésenként tudja elképzelni egy
ütemterv alapján a fontossági sorrendben.
X13
Kertész Gábor kérdezi, hogy mikorra várható az óvoda átadása.

Almási Roland elmondja, hogy pontos dátumot nem tud mondani, mert február elején jár le a
szerződés szerint a határidő, amelyet a kivitelező mindenképpen módosítani akar. Ha most
nekiveselkedne a kivitelező. akkor egy összecsapott munkát át tudna adni, de mivel
gyerekeket érint az épület, a folyamatos garanciális javítások nem lennének szerencsések. 2
hónapon már nem múlik semmi, a gyerekek és az óvodapedagógusok is kihúzzák már a
faluházban, inkább kerüljön alapos munka átadásra. A csúszás a tél beállta miatt kb. két
hónap lesz.
X/4
Dr. Czabán Edit elmondja, hogy az előző két ciklusban a képviselők egy-egy i-pad-et
kaptak, amelyen beállításra került az e-mail cím, Így a testületi anyag ezen keresztül
olvasható.

Kertész Gábor tartózkodik az elektronikai eszközök használatától. Személy szerint nem
igényli, de ha a többiek amellett döntenek, megérti és tudomásul veszi és nem ellenzi.
Almási Roland az új ciklusban a költséghatékony gazdálkodás szellemében kell döntéseket
hozni. Pontosan nincs tisztában ennek a költségével, nem készűlt kimutatássa].
Dr. Czabán Edit elmondta, hogy a papírköltség és a környezettudatos gondolkodás jegyében
használták az i-padeket, még az idősebb korosztály is.
Tóth István elmondja, hogy a saját munkájában is jól megszokott lap-topot használja, amely
most is előtte van, nem ellenzi a táblagép vásárlását, de nem ragaszkodik hozzá.
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Almási Roland szerint a spórolást a képviselő-testületnek illik Saját magán kezdeni, szigorú
és következetes gazdálkodást ígér, a maximális átláthatóság jegyében.
Tisztában van azzal is, hogy a képviselők az előbbi döntésük értelmében lemondtak a
tiszteltdijukról, annak ellentételezéseként elfogadható is lenne ez a kérés. Ennek megfelelően
utána néz a táblagépeknek és az ár/érték arányában kedvező lehetőséget a testület elé fogja
hozni.
A polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta.
120/2019.(X.25i ÖH
A képviselői táblagép használatról
Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői táblagép
használat kapcsán megbízza a polgármestert, hogy amennyiben kedvező ár-érték
arányú eszközök beszerzésére nyílik lehetőség, tűzze napirendre a beszerzés
kérdését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
X15

Nagy József elmondja, hogy a szociális ellátó egység nevében szeretné tájékoztatni a
képviselőket arról, hogy december 18-án a tavalyihoz hasonlóan a gondozottak számára egy
kis karácsonyi műsorral kedveskednének, illetve egyjelképes vendéglátással készülnének.
Almási Roland támogatja az ügyet.
Dr. Czabán Edit elmondja, hogy tavaly is pozitív visszhangja volt, nem beszélve a
készülődés által a szociális szférában dolgozókat is összehozza.

Almási Roland tájékoztatja képviselőket. hogy a korábbi években kialakult adventi
gyertyagyújtás hagyományát nem szeretné megszakítani. A helyszín miatt mindenképpen Újra
kell gondolni, hiszen a faluházból kipakolni az ovit lehetetlen hétről hétre. Gondolkodik a
sátras megoldásban, kültéri helyszínen, de mindenképpen Úgy, hogy méltó legyen az
ünnephez. Nagyon sok helyi embert mozgat meg, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. A
részletek még nem kiforrottak. emiatt is nagyon szívesen veszi a megoldási javaslatokat,
ötleteket.
X/ó
Dr. Czabán Edit tapasztalta, hogy a Kölcsey és Ibolya utcasaroknál az aszfalt nagyon
csúnyán össze van törve, balesetveszélyes.
Provies Tibor a legutóbbi kátyúzás alkalmával jelezték a problémát, de süket fülekre talált.
Almási Roland mindenképpen megvizsgálja a helyszínt, mert nem szembesült a kampány
során a konkrét helyszínt érintően a problémával, azonban más helyszíneken is van gond.
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Provies Tibor szerint nagyon vékony rétegben készült ott régen az aszfalt, ezért törik fel. A
zsákos aszfalt is jelenthetne ideig-óráig megoldást.
Dr. Czabán Edit szerint a teherautóval behajtani tilos tábla tehetne egy megoldás az
állagmegóvásnak.
Almási Roland szerint ez kényes kérdés, hiszen az áwűsvarozók a munkájukat végzik,
amelyből iparűzési adót fizetnek. tehát elvárják, hogy az autójukkal közlekedhessenek. Sajnos
sokszor az is gond, hogy a lakosok elfelejtik, hogy falun élnek és nem városban. Evekkel
ezelőtt még természetes volt minden kertben a háziállat, amelynek szaga volt, most, ha a tojó
telepről szállító teherautó végigmegy a falun az is probléma. Minden esetre helyszinbejárást
követően beszámol a következő ülésen a megoldási javaslatról.
X17
Nagy József a doktornő kérését szeretné tolmácsolni. hogy a fagyok előtt jó lenne. ha le
lehetne ragasztani a mozgáskorlátozottak részére készült akadálymentes feljárón a 4 db
járólapot, amely mozog.

Mmási Roland feljegyzi, hogy intézkednie kell a fagyálló kültéri ragasztóval történő
leragasztásról.

x’s
Provics Tibor jelzi, hogy az utcán az elsőbbségadás kötelező táblák tönkrementek, jelezni
kellene a Közútnak, hogy cseréljék le őket.
Almási Roland tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kossuth utca tartozik a Magyar Kőzúthoz,
a többi utca mind önkormányzati tulajdonú utca, Így a táblák kihelyezése és karbantartása a
KRESZ-nek megfelelően önkormányzati feladat. A nyáron felmérés született a táblák
helyzetéről, amelyet elő kell venni és intézkedik ajavításról, szükség estén cseréről.
X19
Provics Tibor jelzi, hogy a buszmegállóban sincs megfelelő világítás. Szeretné javasolni,
hogy napelemes kandelábert vagy mozgásérzékelős reflektort szereljenek fel. Gyakran későn
veszi észre az utasokat a buszsofőr.

Almási Roland a világitással kapcsolatban elmondja, hogy a temetőben is hasonló napelemes
kandeláber kihelyezését
Egyszerre nagy összegről van szó. Hasonlóan ütemezésben
kell gondolkodni.
tervezi.

xI1o
Somogyi íbolya kérdezi, hogy az ATM telepítésének mi a folyamata.
Almási Roland elmondja, hogy a Fókusz Takarék nagyon nem volt konstruktív a probléma
megoldásával, vélhetően az OTP másként gondolkodik erről. Egyeztetés alatt van,
helyszínként kérnek több alternatívát megjelölni.
Dr. Czabán Edit szerint a postánál található kis beugró, ahol a régi telefonfülke volt, elég
védett és forgalmas helyen van.
Almási Roland nyitott az őtletek vonatkozásában, azonban tudni kell azt is, hogy a bankank
milyen technikai igényei vannak.
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Xiii
Nagy József kéri, hogy az utcanév- és információs táblák a faluház sarkánál kerüljenek
biztonságosabb helyre. A jól láthatóság biztosított, de a kanyarodóknak személyautóból
akadályozza a kilátást. Vagy a táblacsíkok közötti részt kellene nagyobbra hagyni, vagy
áthelyezni az egész állványt.
Almási Roland mindenképpen cl kell kerülni a balesetveszélyt. ennek fényében átgondolja a
kedvezőbb és egyszerűbb megoldást.
)U12
Provics Tibor visszakanyarodik a dülőutak problémájára, meri sok helyen a fasorok
kriminális állapotban vannak.
Almási Roland ismeri a problémakört. Jelenleg az egyik gazda joggal reklamál, hogy a
szántójában van az út, ugyanakkor az ott lévő fasor ritkítása az önkormányzati feladat lenne,
és joggal merül fel a kérdés kié a fa, kinek kötelessége ritkítani. Ez valóban egy rendezésre
váró feladat, óriási költséget jelentene mindent kiméretni, a határokat, a természetbeni
viszonyokat a térképekkel összhangba hozni, hogy senki érdeke ne sérüljön.
Tóth István Javasolja, hogy az öt éves ciklusra fel kell osztani éves bontásban a feladatot és
pdodtást élvezne a neuralgikusabb szakaszok rendezése.
Almási Roland csak így tudja elképzelni a megoldást. A probléma alapos felmérést igényel
és pontos tervezést a költségvetés ismeretében.

Almási Roland megköszönte a konstruktív munkát, hogy jó hangnemben tudott a testület
együtt gondolkodni és szeretné, ha ez a későbbiekben is Így maradna, ehhez kíván
mindenkinek erőt. egészséget.
Almási Roland

-

mivel több hozzászólás nem hangzott cl az ülést bezárta.
-

-

k.m.f.

Almsi Roland Márk
polgármester

Heródekné Szász Ágota
jegyző
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