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Jelen vannak: Almási Roland Márk polgármester,
dr.Czabán Edit, Nagy József, Somogyi Ibolya, Tóth István (alpolgármester),
Provics Tibor, Kertész Gábor képviselők (7 Fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyző
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető
Nem lelent me2:

-

Almási Roland köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. A kiküldött napirendet javasolja megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Seres
Katalint felkérni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, illetve a jegyzőkönyvvezető személyét. (A meghívó és ci jelenléli ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
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1.) Beszámoló a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Heródekné Szász Agotajegyző
2.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Almási Roland Márk polgármester
3.) Előterjesztés a közmüvelödési feladatok ellátásáról
Elöterjesztő: 1-leródekné Szász Agota jegyző

4.) Egyebek
I.
BESZÁMOLÓ A KUNSZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Almási Roland átadja a szót ajegyzőasszonynak az előterjesztéssel kapcsolatban.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, hiszen
rengeteg adatot tartalmaz. Ezen Felül nagyon sok olyan feladat van, amelyeket nem lehet
számszerűsíteni. Sok egyedi problémával fordulnak az ügyfelek a hivatalhoz. Sokrétű és
szerteágazó a köztisztviselők feladata, amely a saját munkájukon felül az ügyfélfogadás során
megoldandó feladatköröket illeti. például az itt élő külmldi állampolgároknak életben létet
kell leigazolni, ha az ügyfelek kukazsákot kérnek, akkor azt kell adni, ha kéményseprő
szolgáltatót akarják megrendelni útba kell igazítani őket, gyakran más szolgáltatókkal is az
önkormányzaton keresztül próbálnak kapcsolatot teremteni. A fénymásolás, a szkennelés, e
maI küldés mindennapos, míg, a méhészek bejelentkezése idényszerű, évi 1-2 alkalommal
történik. Ezeket a csip-csup ügyeket nem tartalmazza a beszámoló, mert szinte lehetetlen

számszerűsíteni. A 2019-ben Kunszálláson történt személyi változások ismertek a testület
előtt, a gazdálkodó Kürtösi-Szalai Beáta szeptembertől Gyesen van, helyette Bozorádiné Deli
Klári látja el Petróczi Anita mellett a pénzüggyel kapcsolatos feladatokat. A polgármester Úr
helyét pedig januártól sikerült feltölteni Fekete Agnes adóügyi ügyintéző személyében.
Kiemeli, hogy nagyon jó csapattal tud együtt dolgozni, amiért nagyon hálás. Ezen Felül nem
kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Tóth István a gépjárműadóban talált érdekes számszaki elérést. Kérdezi, hogy lehet-e tudni,
hogy mi az oka.
Almási Roland elmondja, hogy egy nagyobb cég nem a településen adózik tovább, amely a
7.000.000 forintos különbséget eredményezte. Gyakorlatilag a 2018-as év volt kiugró, a 20 19es év visszaállt a szokásos szintre, mert már a 2019-es nyitóban sem volt benne a Gabona
Cargo Kit adata. Ugynevezett kilengések megesnek az adóbevételekben, például a Júlia
Malom néhány évvel ezelött 20.000.000 forinttal emelte meg az iparűzési adó bevételét,
amelyet később a tervezéskor kellett korrigálni. Osszességben elmondható, hogy a 2019-es év
egy átlagos évnek tekinthető az adók szempontjából, különösebb kilengések nélkül.
Tóth István köszöni az indoklást.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
24/2020. (111.30.) ÖH
a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi munkájáról
Határozat

KzmszáUás Község Önkormányzatának Képviselö-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Kunszállási Közös Onkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
II.
BESZÁMOLÓ A TANYAGONDNOM SZOLGÁLAT 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Almási Roland köszönti a személyesen megjelent tanyagondnokot. a beszámolóval
kapcsolatban átadja a szót a képviselő-testületnek. Kérdezi a tanyagondnokot, hogy kívánja-e
kiegészíteni a szóban a beszámolóját.
Eszik Róbert nem kívánja kiegészíteni a leírtakat.
Dr. Czabán Edit köszöni a fantasztikus munkát, amelyet a szociális ellátó egységgel együtt,
annak részeként végez, hiszen nagyon sok embernek nagyon sokat segítenek.
Almási Roland szeretné szintén megköszönni, az éves munkáján kívül, hogy a jelenlegi
veszélyhelyzetben ők dolgoznak a fronton és maximálisan és példásan helyt állnak.
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Tóth István szintén elismeri a tanyagondok és a szociális ellátó egység munkáját.

Nagy József kiemeli, hogy maximálisan csapatként tudnak együtt dolgozni, kisebb
súrlódások sem jellemzőek már mostanában.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 Igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
25/2020. (111.30.) ÖH
Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat
2019. évi tevékenységéről
Határozat

Kunszál lás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tanyagondnoki
beszámolót a szolgálat 2019. évi tevékenységére vonatkozóan.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
III.
ELŐTERJESZTÉS A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Almási Roland elmondja, hogy a közművelődési feladatok ellátásáról rendeletet szükséges
alkotni. A februád ülésen elfogadta a testület a közmüvelődési beszámolót. Atadja a szót a
jegyző asszonynak.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a kolléganővel egyeztetve a költségvetést
figyelembe véve került a rendelet-tervezet előterjesztésre. Kiemeli, hogy a rendeletben a
közművelődési alapszolgáltatások a művelödő közösségek létrejöttének elősegítése.
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása, valamint a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése. Az idei évben a közösségszervezés ajelenlegi intézkedések következtében az első
félévben háttérbe szorul, de ettől függetlenül jogszabályi előírás a rendelet megalkotása,
amely normál helyzetben a Könyvtár és a Faluház működésének ad keretet. A pdodzált
feladatokat úgynevezett szolgáltatási tervet pedig határozatban kell elfogadni.
Varga-Somogyi Ibolya nagyon jónak találja a rendelet tartalmát, egyetért a priorizált
feladatokkal és úgy látja, hogy szükséges lerögziteni az abban foglaltakat.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igezi szavazattal megalkotta
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(1II. 31.) önkormányzati rendeletét
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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26/2020. (111.30.) ÖH
A közművelődési szolgáltatási tervről
Határozat
Kunszállás
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
közmüvelödés tekintetében ai szolgáltatási tervet.

jóváhagyja

a

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
IV.
EGYEBEK
1V/l.
Almási Roland egyebek között kiosztja a nyersanyagnorma árváltoztatására vonatkozó
kimutatást. amely szemlélteti, hogy mekkora mértékű módosításra lenne szükség. A
jogszabály szerint kizárólag a nyersanyagnormát érvényesítheti az önkormányzat, amely
tárgyalására a márciusi ülésen van lehetőség. A jelenlegi helyzetben úgy látja, hogy nem
lenne jó üzenete, ha az étkezési díjak megemelésre kerülnének. Az élelmezésvezetövel és a
gazdálkodókkal folytatott alapos egyeztetést követően az a javaslata, hogy jelenleg ne
emelkedjenek a díjak, hiszen alapjáraton működik a konyha. Szeptemberre már látszani, fog a
jáiwányhelyzet gazdasági hatása a nyersanyagok tekintetében és javasolja, hogy akkor
kerüljön Újra napirendre a kérdés.

Tóth István kérdezi, hogy mennyire fedi a költségeket ajelenleg beszedett térítési díj.
Almási Roland elmondja, hogy többé-kevésbé fedi, az élelmezésvezető alapvetően jól
gazdálkodik, de a nyersanyagárak emelkedése hozza magával ezt a helyzetet. Kiemeli, hogy
jelenleg is biztosítani kell igény szerint az étkeztetést, amely mostl4 gyereket érint, Így az
áremelkedés nem húsbavágó.
Kertész Gábor egyetért a polgármester úrjavaslatával.
Varga-Somogyi Ibolya szerint is várni kellene az emeléssel, amíg ajárványhelyzet gazdasági
hatásai láthatóak lesznek.
A képviselő-testület egyetért a polgármester Úr álláspontjával.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
27/2020. (111.30.) ÖH
Az étkezési térítési díjakról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési
térítési díjakra vonatkozó javaslatot, és nem kíván változtatni a korábban
meghatározott nyersanyagnorma összegén.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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IV/2
Almási Roland elmondja, hogy három kereskedelmi üzlethelyiség tekintetében felmerült a
bérleti díj fizetése alóli mentesség. 3-ból ketten jelezték ezen igényüket, mivel nem tudják
folytatni a tevékenységüket. Szeretné kikérni a véleményét a testületnek ebben a kérdésben. A
bérleti díj br. 17.500 forintos nagyságrend. A szappanfőző (Nagy Erika e.vj, a
Virágmindenség (Benséné Kis Szilvia), az Anita Stúdió (Bardiné Valcsák Anita
körömépítő) határozatlan időre felfüggesztették tevékenységüket. Kiskunfélegyházán 2
hónapra adtak mentességet a bérleti díj fizetése alól. Kérdezi a testület véleményét.

—

Dr. Czabán Edit javasolja a félegyházi példa követését.
Tóth István egyetért vele, egyenlőre 2 hónap, majd 2 hónap múlva kerüljön a kérdés
felülvizsgálatra. A bizonytalan helyzetben ezt látjajó megoldásnak.
Kertész Gábor egyetért az elhangzottakkal.
Varga-Somogyi Ibolya egyetért ajavaslattal, mivel ebben a két hónapban nem lesz bevételük
a bérlőknek.
Nagy József szerint ezzel tud segíteni az Önkormányzat.
Provics Tibor szerint ez egy gesztus a vállalkozók felé.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgánnester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
28/2020. (111.30.) ÖH
Bérleti díjakról
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
kihirdetett veszélyhelyzetben és az ezzel kapcsolatos járványügyi intézkedésekre
tekintettel 2 hónap (2020. április-május) mentességet biztosít a bérleti díj megfizetése
alól az alábbi üzlethelyiségek bérlői vonatkozásában:
I.) Bardiné Valcsák Anita 6115 Kunszállás Radnai tér l/B;
2.) Nagy Erika 6115 Kunszállás József Attila utca 1;
3.) Benséné Kis Szilvia 6115 Kossuth utca 9/C;

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
IV/3.
Nagy József jelzi, hogy több közterületen elhelyezett terméskő balesetveszélyes. A
Honfoglalás-Kossuth utcák kereszteződése, a Mártírok-Dózsa utcák kereszteződése, Hunyadi
Szegfű utcák kereszteződése. Kéri, hogy az érintett telektulajdonosokat szólítsák fel a
balesetveszély megszüntetésére!
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Almási Roland köszöni az észrevételt, jelezni fog az illetékeseknek.
Kertész Gábor kérdezi a postai udvar karbantartásának módját, mivel az udvarhoz tartozó
lakók kiköltöztek, akik eddig a üivet levágták, az udvart rendben tartották. Az önkormányzat,
mint tulajdonos el tudja-e látni a feladatot, mert a postán nincs erre eszköz.
Almási Roland elmondja, hogy természetesen nem fog gondot jelenteni a néhány
négyzetméteres udvar rendbe tétele.
IV/4
Dr. Czabán Edit köszöni a polgármester Úr határozott és gyors reagálását a kialakult
veszélyhelyzetre. Különösen a fertötlenítést veszik jó néven a lakosok. Mivel bizonytalanság
van a járvány veszélyét tekintve, megnyugtatólag hat, hogy a település megtesz mindent a
lakosok védettsége érdekében. A maszk varratás is nagyon jó ötlet!
Almási Roland polgármester a továbbiakban kötetlen beszélgetés formájában tájékoztatja a
képviselöket a kialakult -gyakran ellentmondásos helyzetben- szükséges döntésekről. Nagyon
keskeny a határ mit lehet és mit nem lehet, mi a minimum és mi a túlzás, amit megtehet
településvezetöként. Ezért tájékoztatja a képviselőket az eddig kialakult rendszernek
megfelelően —telefonon- a nagyobb horderejű kérdésekben. A polgármester beszámol a
kötelezően ellátandó kiscsoportos gyermekfelügyeletről, továbbá az M5 autópálya csomópont
tervezési feladatinak közbeszerzési eljárásának folyamatáról. Beszámol arról, hogy a Magyar
faluprogramban megvalósult temetőfejlesztés lezárult. Az óvodát érintő komplex beruházás és
a hivatal energetikai felújításának folyamatáról, valamint a bölcsőde építésére vonatkozó
pályázat benyújtásáról tájékoztatja a képviselőket.
Almási Roland megköszönte a teljes létszámú megjelenést, konstruktív munkát, hogy ismét
tudott a testület együtt gondolkodni.
Almási Roland

-

miveltöbb hozzászólás nem hangzott el az ülést bezárta.
-

k.m.f.
Almási Roland Márk
polgármester

1
Heródekné Szász Ágota
Jegyző
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