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10/2018. sz.

Jevzőkönvv

Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-én
16:00 órakor megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester, Balogh Attila,
Kürtösiné Cseri Márta, Dr. Czabán Edit, (késve érkezett)
Nagy József, Csík József képviselők (6 fő képviselő)
Keródekné Szász Agota jegyző
Kürtösi-Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző,
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető

Nem jelent me2: Tankovics SáMor képviselő

Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Elmondja, hogy Dr. Czabán Edit képviselőasszony jelezte, hogy késni fog.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Seres
Katalint felkérni.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat a módosítással együtt,
illetve a jegyzőkönyv-vezető személyét. (A meghívó és ci jeleizléti ív ci jegyzőkönyv I. sz.
melléklete)

NAPIREND
Nyílt ülés

I. Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
Előterjesztő: Ko t’ács Imre polgármester

II. Előterjesztés a 2018. évi szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kovács Imre polgánnester

III. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

IV. Egyéb ügyek bejelentések

I.
ELŐTERJESZTÉS KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kovács Imre átadja a szót Kürtösi-Szalai Beátának a köLtségvetés módosításávai
kapcsolatban.



Kürtösi-Szalai Beáta köszönti a megjelent képviselőket. Elmondja, hogy ez a szokásos
rendeletmódosításon felül a MKI átszervezése miatt szükséges. Az első három pont
értelmében 1 hónapot szükséges módosítani. A költségvetési szervek foglalkoztatottjainak
2018. évi kompenzációjáról szóló jogszabály értelmében 2018. augusztus hónapra kapott
támogatás összege 12.667 Ft. A Kunszállási KOH vonatkozásában 2 főt érint, aKunszállási
KIM vonatkozásában pedig 1 főt. A központi költségvetés támogatást biztosít 2018. január-
december hónapokban a szociális, valamint gyermekjóléti ágazatban dolgozó
közalkalmazottak részére. Kunszállás Község Onkormányzata esetében ez I fő tanyagondnok,
a Kunszállási KIKI esetében pedig 1 fő gyermekjóléti és 3 fő házi segítségnyújtó munkatársat
érint. A szociális ágazati összevont pótlék összege 2018. augusztus hónapban 2 10.236 Ft.
A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére
2018. január — december között támogatást nyújt. A kunszállási KIKI esetében ez 2 főt érint,
melynek 2018. augusztus hónapban kapott kulturális illetménypótlék összege 27.962 Ft.
2018. augusztusban 4 fő nyári diákmunkást alkalmazott az Onkormányzat, ez alapján a
Munkaügyi Központ 494.732 Ft-ot utalt az Onkormányzat számlájára, ezért összesen 494.732
Ft-tal az Önkormányzat előirányzatait megemelni szükséges.

A KépviseLő-testület május 28-án döntött a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési
Intézmény 2018. szeptember l-vel történö útszervezéséről. Ennek értelmében a Kunszállási
Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Kunszállási Mosolyvár Ovoda néven fut tovább az
óvodai nevelés és a konyha szervezeti egységekkel. A faluház, könyvtár, házi segítségnyújtás,
gyermekjóléti szolgálat, múzeum és székelybáz „fenntartása/üzemeltetése”, mint szervezeti
egység ezután Kunszállás Község Önkormányzatához tartozik.
A döntés értelmében 7.59 1.800 Ft-tal a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
költségvetését csökkenteni, ezzel egy időben ugyanezzel az összeggel pedig Kunszállás
Község Onkormányzata előirány7atát megnövelni szükséges.
Ez az összeg egyszerű matematikával adódik. A személyi bér és járulék az tervezhető
szeptember október november hónapokra. A december az a kővetkező év költségvetésében
szerepel. A dologi kiadások pedig arányosításra kerültek. Az éves összeget 12-vel osztva és 4-
gyel szorozva adódik az összeg. Az intézményi finanszírozása a B8-Bl6 sorokon szerepel. A
K-s rovatok ennek megfelelően csökkennek.
Az eredeti költségvetésben tervezett létszám a Kunszállási Mosolyvár Ovoda esetében 14 főre
módosul, Kunszállás Község Onkormányzatáé pedig 13 före nő.
A költségvetést 306.751.888 forint főösszeggel kéri elfogadni.

Dr. czabán Edit megérkezik a testületi ülésre.

Kovács Imre köszöni az összefoglalást. A napirend felett a vitát megnyitja.

Hozzászólás zenz érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a 2018. évi
költségvetésről szóló rendelet módosításával kapcsolatban.

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/20 18. (IX.28.) önkormányzati rendeletét
a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017. (XII.19.) rendelet módosításáról



II.
ELŐTERJESZTÉS A 2018. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JL’TTATÁSÁRÓL

SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

Kovács Imre a napirenddel kapcsolatban átadja a szót ajegyzőasszonynak.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a tavalyi rendelelhez képest nincs nagy változás. A
dátumok aklualizálása mellett a kérelem minta végén az adatkezelési nyilatkozat került
feltüntetésre a május 25-től életben lévő GDPR értelmében. Még nem tudni, hogy nyertes-e a
pályázat, és ha igen, akkor mennyi fával kell elszámolni.

Hozzászólás izezii érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a 2018. évi szociális célú
tűzifa jiittatásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban.

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta:

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (IX.28.) önkormányzati rendeletét

a a szociális célú tüzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
/jegvzőkönvv melléklete!

III.
ELŐTERJESZTÉS A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZATHOZ

TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRA

Kovács Imre átadja a szót ajegyzőasszonynak.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy az Önkormányzat évek óta csatlakozik a
pályázathoz. Változást nem lát a rendszerben.

Balogh Attila véleményezi, hogy a Megyei Önkormányzat már évek óta nem egészíti ki a
támogatást.

Dr. Czabán Edit szerint a hallgatók minden évben várják a kiírást.

Kürtösiné Cseri Márta szerint legalább az Önkormányzat tegye hozzá a maximális összeget
a diákoknak.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a Bursa Hwzgarica
ösztöndíj-pályázattal kapcsolatban.

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igezi szavazattal az alábbi döntést hozta:
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68/2018. (IX.27.) ÖH
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati Osztöndíjpályázathoz

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 2019. évi
fordulójához.
2.) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati Osztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának Altalános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása
és folyósítása során maradéktalanul az Altalános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Altalános Szerződési
Feltételek elfogadását igazoló nyilatkozatot 2018. október 3-ig juttassa el az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő részére.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2018. október 3.

Iv.
EGYÉB ÜGYEK, BEJELENTÉSEK

IV/l
Kovács Imre ismerteti a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatási kérelmét.

Balogh Attila mivel a Szentesi légibázist támogatnák, ahonnan szükség esetén a Helikopter
érkezik, az Önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve maximum 100 ezer forintot
javasolna támogatásként.

Kovács Imre elmondja, hogy a Medicopter alapítvány 50 ezer forintot kapott korábban.

Nagy József tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt néhány évre visszatekintve egyszer
érkezett helikopter, azonban mire ideért okafogyottá vált a riasztása.

Kürtösiné Cseri Márta figyelembe véve, hogy eddig nem volt a riasztásukra szükség, a
szűkös anyagi helyzetre tekintettel 50 ezer forintos támogatást javasol. Bízik benne, hogy a
továbbiakban sem lesz szükség a riasztásukra, ugyanakkor reméli, hogy ezzel is segítik a
célok megvalósítását.

Több hozzászólás tzenz érkezett. A polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
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69/2018. (IX.27.) ÖH
A Magyarországi Légimentésért
Alapítvány támogatása

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarországi
Légimentésért Alapítvány (3529 Miskolc, Perczel Mór utca 42., 3/12.) támogatási
kérelmét. és egyösszegű 50.000,- forint támogatással segíti az alapítvány céljainak
megvalósítását.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2018. október 3.

JV/2
Kovács Imre ismerteti a Sportegyesület támogatási kérelmét, miszerint az egyesület a
fiatalok utánpótlás nevelésére, edzöi díjakra szeretnének pályázati önerőként 500.000 forintot
kérni.

Balogh Attila szerint korábban arról volt sző, hogy a civil szervezetek önerő támogatást
kérhetnek a pályázataikhoz.

Kovács Imre kiemeli, hogy ez az önerő mértéke.

Kürtösiné Cseri Mára Javasolja, hogy számoljanak utána, hogy mennyi jut ebböl a
gyerekeknek. Nincs a településen ekkora csoport, amely ekkora létszámot összefog.

Balogh Attila elmondja, hogy a hozzáállással van a problémája, hiszen máshonnan nem
kérnek támogatást, nem keresnek szponzorokat. A Kunszállási Gyermekekért Alapítványtól
például pont erre a célra kérhetnének támogatást.

Csík József szerint baj, hogy visszalépett a listán a falu csapata. A tehetségeket meg elviszi
egy másik település csapata. Nincs kvóta rendszer. Jobb helyeken a szponzorok fizetik az
átigazolás díját.

Kovács Imre sajnos ez az irány már kicsi korban azt tanítja a gyerekeknek, hogy pénzért kell
focizni.

Kürtösiné Cseri Márta a fia edzői tapasztalatait adja tovább, miszerint a legutóbbi
megmérettetésen a foci nagyon jó volt, de a mai gyerekek nem tudnak viselkedni.

Kovács Imre úgy tudja, hogy a városi egyesületeknél az irány jobb, mert figyelnek arra, hogy
a magatartás és a ranulmányi eredmény is számít.

Balogh Attila,, elmondja, hogy tagdíj szedésével is lehetne bevételi oldalt teremteni az
egyesületnek. O javasolja, hogy keressen az egyesület más szponzorokat is, így is több mint
felét megszavazná a kért összegnek, számszerinti javaslata 300.000 forint.

Mivel több hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett a polgármester szavazásra teszi űz
alpolgánnester által javasol! támogatási összeget.
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A képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.

70/2017. (IX.27.) ÖH
Kunszállási Sportegyesület támogatása
TAO pályázaton való részvételhez. önerő biztosítása céljára

Határozat

I. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000 Ft célhoz kötött
támogatásban részesíti a Kunszállási Sportegyesületet, mely összeget a 2018. évi
költségvetés terhére biztosítja. A támogatás célja a TAO pályázaton történő
részvételéhez önerő biztosítása.

2. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

3. A képviselő-testület által nyújtott támogatás igénybevételét és felhasználását
beszámolási kötelezettséghez kell kötni.

Felelős: Képviselö-testület
Határidő: 2018. szeptember27.

IV/3
Kovács Imre kiküldésre került az óvodavezető vezetői pótlékával kapcsolatos anyag, Ugyanis az
elmúlt ülésen az óvodavezető személye kijelölésre került, ugyanakkora vezetői pótlék mértékéről nem
döntött a testület.

Balogh Attila kérdezi, hogy Géresiné mekkora összeget kapott?

Heródekné Szász Ágota tájékoztatja a képviselőket, hogy a KIKI-ben a közalkalmazotti törvény
vonatkozott Géresiné Evára, emiatt 50.000 forint volt az 6 megbízottvezetöi pótléka. A köznevelési
intézmény vezetőjeként az illetményalap százalékában kell meghatározni a díjat. A kiküldött anyag
tartalmazza, a számszerű adatokat.

Kürtösi-Szalai Beáta véleménye szerint Marika mindent meg fog tenni a tőle telhető módon. Az
intézményi változást követően a Kincstári ellenőrzés is nehezíti a kezdeti lépéseket. Javasolja, hogy ne
a maxmumot kapja kezdésként, hogy később tehessen akár ezt növelni akár teljeshményértékelésként.

Kovács Imrejavasol bruttó 80.000 forintot.

Balogh Attila 100.000 forintotjavasolna.

Dr. Czabán Edit úgy gondolja, hogy újra jó kezekben van az óvoda, mindenkitől pozitív
tapasztalatokat hall vissza.

Kürtösiné Cseri Márta alátámasztja a pozitív tapasztalatokat, s szeretné, ha hosszú távon lehetne
vele számolni. Látszódott, hogy a városból érkező Idegenek nem tudtak helytállni az óvoda
vezetésében. A helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen ebben a munkakörben.

Nagy József is szeretné, ha Balogné megszokná az Új feladatkörét.

Kovács Imre elmondja, hogy az óvónök között a vezetöi kinevezés hírének hallatán azén adódott
feszültség, amelyben Marika kérte isa segítséget, így a helyzet rögtön orvoslásra került,

Kürtösiné Cseri Márta szerint Marika a kedvező munkalégkön ki fogja tudni alakítani. Javasolja,
hogy a vezetői díját 55 %-ban, hozzávetőleg 100.000 forint bruttó összegben határozzák meg és a
pályázat kiírását követően kapacitálják arra, hogy nyújtsa be a pályázatát.
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Dr. Czabán Edit biztosan elkel még a segítség, de ez egy hosszú távú befektetés, javasolja ő Is ezt az
összeget ráfordítani.

Mivel több hozzászólás, módosító Javaslat nem érkezett a polgármester szavazásra teszi az
alpolgármester által javasolt támogatási összeget.
A képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal Űz alábbi döntést hozta.

71/2018. ([X.27.) ŐR -

Kunszállási Mosolyvár Ovoda intézményvezetői
megbízásáról -

HÁTA ROZAT

1.) Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 58/2018(VUI.27) ÖH döntésével
Balog Pálné, 6115 Kunszállás Ibolya utca 3. sz. alatti lakost 2018. szeptember 1. napjától a
pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2019. augusztus 31. napjáig terjedő
időtartamra megbízta a Kunszállási Mosolyvár Ovoda (6115 Kunszállás, Arany J. u. 4.)
jogi személy helyi önkormányzati költségvetési szerv köznevelési intézmény vezetői
teendőinek ellátásával.

2.) A testület az I.) pontban megnevezett vezető illetményének változatlanul hagyásával,
valamint 55 % vezetői pótlék biztosítása mellett döntött.

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos
iratokat a képviselő-testület nevében aláírja.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. szeptember 31.

IV/4
Kovács Imre elmondja, hogy kiment a tanyagondnoki szolgáltatási napló vezetésével kapcsolatos
tájékoztató.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy egy korábbi ellenőrzés kapcsán fclmcrült, hogy a 9.
oszlopban az ellátott aláírásától cl lehet tekinteni, de ez csak fenntartói döntés mellett engedélyezett. A
jogszabály azt írja elő, hogy a 9. oszlop aláíratása alól van mentesség, de kell a fenntartó felmentése.
Eddig a tanyagondnok nem íratta alá, abban a tudatban, hogy ez a 2015-ös ellenőrzés kapcsán
tisztázódott, azonban testületi döntés erről nincs megerősítésként. Ezt szeretné pótolni.

Nagy József szerint az előírt naplóban egyébként is kicsi a rubrika az aláíratásra.

Balogb Attila szerint nincs a tanyagondokra panasz, jól végzi a munkáját. Addig ne szaporítsuk az
adminisztrációs munkáját, amíg nem szükséges.

Kovács Imre szerint az a kérdés, hogy kell-e a kontroll.

Csík József kérdezi, hogy a betegszállítás is ugyanúgy megy-e, mint korábban.

Kovács Imre tájékoztatja a képviselőt, hogy Ugyanaz a rendszer, mint korábban.

Csík József szerint a zökkenőmentes ellátás érdekében ne bonyolítsák meg sem az ellátottak életét,
sem a tanyagondok munkáját.

Kovács Imre elmondja, hogy a tanyagondnoktól bármilyen hivatalos ügy elintézésének kérése
kapcsán nem érkezett még olyan válasz, hogy nem fér bele a munkaidejébe, gyakran munkaidőn túl is
úton van és dolgozik.
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Balogh Attila szerint ne terheljék le többletadminisztráeióval. a bizalmat adja meg neki a testület.

Mivel több hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra teszi a tanvagonduki
tevékenvségnapló vezetésével kapcsolatos kérdést.
A képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.

7212018. (IX.27.) ÖH
a tanagondnoki tevékenségnapló vezetéséről

HATÁROZAT

Kunszállás Község Őnkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló l/2000.(I.7.)
SzCsM rendelet 39. (4) bekezdése értelmében a tanyagondnok tevékenységét dokumentáló
tevékenységnapló 9. oszlopában található „szolgáltatást igénvbevevő aláírása” rovat
kitöltésének szükségességét.
A 8. számú melléklet útmutatása szerint a 9. oszlop vezetése alól a tanyagondnokot felmenti,
Így a napló vezetés során a szolgáltatást igénybevevők aláírása mellőzhető.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. szeptember3l.

IV/5
Kovács Imre beszámol a 650 éves Kecskemét Ünnep és a Helyi termék Unnep kapcsán; arról, hogy
fogattal, bírópán-al, kitelepülős kovácsmühellyel készül a település. Bemutatja az elkészült egységes
arculatú brosúrákat a településröl. Minden látnivalónak készül egy prospektus, amely a
településmarketing elengedhetetlen kelléke. A kovácsműhely, a Faluház, a Cines tó, a székelyház
katalógusai már elkészültek. A többi folyamatban. Beszámol az új honlapról, amelyhez elkészültek a
virtuális séta funkciók. Erdemes őket megtekinteni, mert nagyon egyedi és látványos.

IV/6
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket a heti tárgyalás eredményéről az AKA Zrt-vel A
leglényegesebb fordulat, hogy az AKA Zrt. nyilatkozott, miszerint lemond a terveztetés jogáról. A
feladat, hogy a tervező közbeszerzéssel kiválasztásra kerüljön, kiviteli tervek után pedig a kivitelezői
árajánlatok beérkezzenek. Az ebr rendszerben található űrlap kitöltésével a cél, hogy a pénz mielőbb
megérkezzen, és ne kelljen a 2019. évi Magyarországi központi költségvetésében átcsoportosítani.
Nagyon valószínű, hogy a tervek kettő ütemre fognak elkészülni, hiszen már most nyilvánvaló, hogy
ennyiből nem épül meg a lehajtó, de ha két ütemre van bontva, talán könnyebb lesz egy felhajtó másik
ágára a pénzt elöteremteni állami forrásokból. Elmondja azt is, hogy a Piti tanya megemelt zajvédö
fallal történő ellátása valószínű annyi többletköltséget jelent, hogy talán gazdaságosabb lenne
csereingatlant felajánlani, de legalábbis a tanyatelket beáldozni az autópálya-lehajtó érdekében.

IV/7
Kovács Imre beszámol a telkesítés folyamatáról. Beérkezett a Bácsvíz Zrt. és az NKM
Földgázszolgáltató ajánlata a közművesítés tekintetében, az Aramszolgáhatóval nem lesz egyszerű,
mert új trafóra lesz szükség, ezen a téren még nincs konkrét számadat. Amint megérkezik az utolsó
ajánlat, akkor számszerűsíteni kell a telkek árát, mert gyűlnek a szándéknyilatkozatok és lehetne az
énékesítéssel visszaforgatni a befektetett pénzt.

Iv’s
Nagy József kéri, hogy ha lehet a hideg előtt a belterületi utak kátyúzását meg kell oldani. Kölcsey és
Táncsics utca már nagyon veszélyes.
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IV/9
Nagy József tájékoztat az egyik házi segítségnyújtást igénybevevő néni kérelméről, aki az ingatlanát
az önkormányzatra hagyná eltartási szerződés fejében.

Kovács Imre nagyon ingoványosnak érzi ezt a témát. Nem szeretne belebonyolódni a hétvégi
ellátásokba és ajogi procedúrákban is lehet bonyodalom.

A képviselők egyetértenek a polgármesterrel.

Kürtösiné Cseri Márta jelzi, hogy a közvilágítással problémák vannak.

Dr. Czabán Edit ismét hangot ad annak, hogy az orvosi rendelőben a páciensek nem tudják használni
a mosdót, kizárólag a háziorvosi rendelö váróján keresztül megközelíthető akadálymentes mosdó áll
rendelkezésre. Ez mindenkinek kellemetlen, már több mint egy éve húzódik. Kéri, hogy nyomatékosan
jelezzék most mára kivitelezőnek, hogy cia garanciális munkák közé tartozik.

Iv/1o
Kovács Imre elmondja, hogy avégére egy kényes téma maradt. A közmunka programba nem tud
több munkanélkülit bevonni az Onkormányzat, a munkái azonban el kell látni. Az önkormányzatnál
munkatörvénykönyves munkaviszonyban dolgozók azonban nézelődnek más munkalehetőségek
irányába. Ha meg akarja tartani őket az önkormányzat, akkor bérigényüket ki kel! elégíteni. Nettó
20.000 forint az az összeg, amelyért cserébe itt lehetne őket tartani. Az biztos, hogy olyan munkaerőt,
akik itt vannak, ennyi pénzért nem lehet találni.

Kürtösiné Cseri Márta javasolja, hogy ne közmunkaprogramba, hanem szerződéssel vegyenek fel
embert, egy nőt mindenképpen, mert az intézményi takarítást nem győzi a Gyöngyi.

Kürtösi-Szalai Beáta elmondja, hogy a minimálbér emelkedik január 1-töl, gyakorlatilag az október,
november, december hónapokra kellene a fizetéseket megemelni, azt követően a minimálbér követni
fogja az összeget. Nem szokta személy szerint támogatni az ilyen jellegű kéréseket, azonban a
munkaerőhiány valós probléma a településen is és belátható, hogy itt kell tartani a megbízható, és
elvárásoknak megfelelő embereket.

Kürtösiné Cseri Márta javasolja, hogy a munkabér-emelésen felül szülessen döntés a
létszámbövítésről is, mert attól, hogy a bérük megemelkedik, a munkát fizikailag képtelenség
elvégezni.

Kovács Imre is Úgy látja, hogy a gépesítés nem megoldás, kell a fizikai munkaerő. Épületek
karbantarrása, a rendezvénysátor üzemeltetése, a közterületek tisztántartása területén igyekeznek helyt
állni, de valóban maradnak el dolgok. Az ősz beálltával még több munka várható.

Balogb Attila szerint 2 nő és I férfi jelentene létszámbővítésként megoldást a problémára.

Csík József I nő és I férfi munkaerő felvételét javasolja.

Kovács Imre szerint l-l fő felvétele átmenetileg orvosolja a helyzetet, ha szükséges, akkor további
bővítésről még dönthet a testület.

Mivel több hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra teszi a technikai dolgozók
béremelésével kapcsolatos kérdést.
A képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
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73/2018. (1X27.) ÖH
az önkormányzat technikai dolgozóinak béremelése

HATÁROZAT

I.) Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat technikai
dolgozóinak (4 fő) bérét nettó húszezer forinttal megemeli október I-i hatállyal.

2.) Megbízza a polgármestert, mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2018. szeptember 31.

A polgármester szavazásra teszi a technikai dolgozók létszámbővítésével kapcsolatos kérdést.
A képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.

74/20 18. (IX.27.) ÖH
az önkormányzat technikai dolgozóinak
létszámhővítése

HATÁROZAT

1.) Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat technikai
dolgozóinak létszámát 2 fővel (I nő és I férfi) kívánja bővíteni.

2.) Megbízza a polgármestert, mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: képviselő-testütet
Határidő: 2018. szeptember 31.

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

k.mf.

Kovács Imre Heródekné Szász Ágota
polgarmester jegyzo
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