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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 1-jén 

megtartott rendkívüli és ünnepi üléséről. 

 

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester, Balogh Attila,   

Kürtösiné Cseri Márta, Dr. Czabán Edit, Csík József képviselők (5 fő képviselő) 

Heródekné Szász Ágota jegyző 

Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető 

 

Nem jelent meg: Nagy József, Tankovics Sándor képviselők 

 

Kovács Imre megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó 

rendelkezéseinek betartásával került sor az összehívásra. Elmondja, hogy a két képviselő nem 

tud részt venni a falunapi programok ütközés-e miatt az ülésen. Nagy József a hangosítás 

miatt, Tankovics Sándor pedig a focis programok miatt van távol.  

Sajnálattal közli, hogy az ünnepélyes kitüntetés átadása elmarad, ugyanis a kitüntetett az 

egészségi állapota miatt a mai napon nem tudja átvenni a díjat, jelenleg kórházban ápolják, de 

kérte a család a diszkréciót. A laudációt mindenképpen felolvasná a téren a nyilvánosság előtt, 

hiszen nagyon sokan büszkék a tanár úrra. Valamint az újságban is kiemelt figyelmet fordít a 

publikálásra. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet a módosítással együtt megtárgyalni, 

és jegyzőkönyv-vezetőnek Seres Katalint felkérni.  

 

NAPIREND 
Nyílt ülés 

 

I. Kunszállási közműves ivóvízellátás 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervének véleményezése. 

Előterjesztő:   Kovács Imre polgármester 

 

II. Előterjesztés a Kunszállási Mosolyvár Óvoda és a Kunszállási Közös Önkormányzati 

Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. 

Előterjesztő:   Kovács Imre polgármester 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat illetve a jegyzőkönyv-

vezető személyét. (A meghívó és a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)   

 
I. 

KUNSZÁLLÁSI KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS 2019-2033. IDŐSZAKRA 

VONATKOZÓ GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE 

 

Kovács Imre elmondja, hogy kiküldésre került a jogszabályok alapján a Bácsvíz Zrt. által 

évről évre elkészülő gördülő fejlesztési terv, amelyet a képviselő-testületnek kell jóváhagynia. 

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, a fenntartható 

fejlődés szempontjaira tekintettel tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási 

tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 

évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket. 

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a gördülő fejlesztési 

tervről. 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 
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66/2018. (IX.01.) ÖH  

A Gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról 

 

HATÁROZAT 

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

jóváhagyja a Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) által elkészített Kunszállás 

közműves ivóvíz ellátás 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 
II. 

ELŐTERJESZTÉS A KUNSZÁLLÁSI MOSOLYVÁR ÓVODA ÉS A KUNSZÁLLÁSI 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS ÉS 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉRŐL 

 

Kovács Imre elmondja, hogy a hétfői rendes ülésen már szóba került a munkamegosztási 

megállapodás tervezet, és a javításokkal együtt kiküldésre került. Kéri a testülettől a többsoros 

egyeztetésen túlesett megállapodás jóváhagyását. 

 

 

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést a munkamegosztási 

megállapodásról. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

67/2018. (IX.01.) ÖH  

A Kunszállási Mosolyvár Óvoda és a 

Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 

közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. 

 

HATÁROZAT 

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 

Kunszállási Mosolyvár Óvoda és a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal közötti 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 
 

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

 

k.m.f. 

 

 

 

Kovács Imre  Heródekné Szász Ágota 

polgármester                 jegyző 


