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Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képvise]ő-testü]etének 2019. Június 24-én
megtartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
dr.Czabán Edit, Nagy József, Tankovics Sándor, Balogh Attila, Kürtösiné Cseri
Márta képviselők (6 Fő képviselő)
Heródekné Szász Agota Jegyző
Kürtösi-Szalai Beáta gazdálkodási munkatárs
Seres Katalin Jegyzőkönyv-vezető

Nem jelent me2: Csík József

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 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot, illetve a jegyzőkönyv-
vezető személyét. (A meghívó és ajelenléti ív ajegvzőkönvv 1. sz. melléklete)

NAPIREND
Nyílt ülés

1. Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési
rendeletének módosításáról
Kovács Imre polgármester

2. Tájékoztató az Európai Parlamenti képviselő választásról
Heródekné Szász Agota jegyző

3. Egyéb ügyek, bejelentések

Zárt ülés

1. Előterjesztés a védőnői álláspályázatról

I.
ELŐTERJESZTÉS KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kovács Imre elmondja, hogy költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést
tárgyalta Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság, és elfogadásra javasolja. A napirend felett a vitát
megnyitj a.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta:



KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

912019. (Vl.25.) önkormányzati rendeletét
a 2019. évi költségvetésröl szóló

11/2018. (X1I.18.) rendelet módosításáról
(a rendelet ajkv. melléklete)

„

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSRÓL

Kovács Imre átadja a szót a napirenddel kapcsolatban ajegyzőasszonynak.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a tájékoztató kiküldésre került, nem kívánja
kiegészíteni. Az anyag célja a tájékoztatás, nem kel] határozati formában elfogadni.

Kovács Imre megköszöni a tájékoztató anyagot és megállapítja, hogy a képviselő-testület
tudomásul veszi az abban foglaltakat.

IlL
EGYEBEK

„Iii

Kovács Imre tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a két óvónő helyére pályázati kiírás
kerül közzétételre. A vonzóbb ál]ásaján]at miatt célszerű lenne be]efoglalni, hogy a lakhatási
probléma megoldásában is segít az Onkormányzat. Az a baj, hogy nagyon nehéz megfelelő
végzettségű pedagógust találni, továbbá megtartani is kihívás. A versenyszférában sokkal
kedvezőbb munkakörülmények adottak, különös tekintettel a fizetésekre, így sok a
pályaelhagyó is.

Dr. Czabán Edit egyetért a polgármesterrel és javasolja, hogy a kiírás tartalmazza a
szolgálati lakás lehetöségét, tekintve, hogy ősztől lesz is erre a célra alkalmas üresen álló
ingatlan.

Heródekné Szász Ágota belefoglalja a pályázati kiírásba lakhatás megoldását.

11112

Kovács Imre elmondja, hogy a TRT módosítására vonatkozóan elindított eljárás partneri
egyeztetési szakasza véget ért. A lezárásról képviselő-testületi döntés szükséges. A végső
szakmai véleményt kell Szabó Anita állami főépítésznek megadnia, ezt követöen tudja a
testület a rendelet módosítását elfogadni. Az egyeztetési anyagot a képviselő-testület már
korábban jóváhagyta.

Balogh Attila egyetért a szóban is ismertetett TRT módosítással, és a partneri egyeztetés
lezárásával, azonban kiköti, hogy a szakmai hibákért a tervező cég vállaLja a felelősséget.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi ci kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntési hozta:

-



8412019.(VI.24)
A 901/1-901/30 hrsz-ú ingatlanokat érintő
TRT módosítás partneri egyeztetésének lezárásáról

I.) Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42. * (1)
bekezdése alapján elfogadja a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó
56/20l9.(IV.29.) OH határozattal indított eljárás partneri egyeztetését.

2.) A Képviselő-testület felkéri Kovács Imre polgármestert jelen határozat közzétételét
követően a Kormányrendelet 42. * (2) bekezdés szerinti végső szakmai vélemény
megkérésére és azt követően ajóváhagyás előterjesztésére.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. 06. 24.

11113

Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket az óvodai beruházás megvalósításának menetéről. A
munkaterület átadása megtörtént április l-jén, június 15-től a konyha és az óvoda régi
épületszárnya sem üzemel, a teljes épület a kivitelező rendelkezésére áll. A szülő sokat
segítettek a kipakoás során, konténerbe depózva vannak a bútorok és játékok. Az már most
látszik, hogy csúszásban vannak, és vélhetően a nyári ügyelethez hasonlóan egy-két hétig a
Faluházban lehet megoldani az óvodai ellátást. Az étkeztetést külsős cég által vásárolt
formában Lehet megoldani, mert a Faluházban található konyha nem felel meg a tálalókonyha
előírásainak. Június végéig Erzsébet tábor étkeztetése is feladat lett volna. A tanyagondnok az
ebéd kiszállítását Kecskemétről adagonként csomagolt formában meg tudja oldani.

Heródekné Szász Ágota tájékoztatja a képviselőket, hogy az új intézményvezető Gellért
Emőke Anna augusztus 1 1-től lenne alkalmazásban, mint óvónő a folytonos munkaviszony
miatt. Erről ajelenlegi intézményvezetővel, Balogné Marikával egyeztettek. A megoldás azért
Is előnyös, mert a feladatok átadása, szervezési, gyakorlati kérdések tisztázása az
óvodakezdésre megtörténik.

Dr. Czabán Edit elmondja, hogy Balogné Marika, mint intézményvezető csodaszép ballagást
rendezett a búcsúzó ovisoknak, megfelelöen eltalálta, hogy hová kell helyezni a hangsúlyt és
végtelenül megható teltházas esemény volt a ballagó ovisok műsora.

11114
Kovács Imre elmondja, hogy kiküldésre került a Bácsvíz Zrt. beszámolója. Kiistálytisztán
látszik, hogy küzdenek az ivóvíz minőség javításának kérdésével.

Balogh Attila szerint a Falugyűlésen ígért szivacsdugózásos tisztítás nem történt meg, de
legalábbis eredmény nem tapasztalható.

Kovács Imre úgy tudja, hogy folyamatosan végzik a rendszeen a feladatokat, tűzcsapnál
történtek átmosatások.
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Balogh Attila kéri, hogy a lakosság korrektebb tájékoztatást kapjon a folyó karbantartási
munkákról, akár a közösségi oldalon, vagy a Kunszállási Híreken keresztül.

Több hozzászólás ;zei;z érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

85/2019.(VI.24)
Bácsvíz 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

Határozat
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Bácsvíz
Zrt. 2018. évi beszámolóját.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. 06. 24

IlUS

Balogh Attila a pillanatnyi áramkimaradásokról érdeklődik, hogy lehet-e tudni, hog meddig
tart ez a kritikus időszak, mert egyre több háztartási gép esik áldozatul.

Kovács Imre a lakosság és az Önkormányzat is sokadjára jelzi a problémát. Nagyvonalúan
mindent megígérnek, de valós válaszokat a hiba okára még mindig nem adtak. A
fogyasztóvédelem felé hivatalos útra terelve a problémát talán hatásosabban lehetne
eredményt elérni.
Első lépésként, a lakossági panaszokat Írásban összegyűjtve szembesíti a szolgáltatót, a
problémával és követel magyarázatot valamint megoldást.

11116

Kovács Imre a háziorvosi ügyeleti ellátássaí kapcsolatban elmondja, hogy Kiskunfélegyháza
nem vette jónéven, hogy Kunszállás nem csatlakozott a többi településhez hasonlóan.
Kecskeméti Szolgáltatót már az Emergency Service Kft. által szolgáltatott adatokkal kereste
meg az Onkormányzat, nem fogadnak tárt karokkal, hiszen minden településsel újra kellene
tárgyalni az ellátás tárgyában kötött megállapodást. Amennyiben a feladatellátást nem sikerül
határidőn belül megszervezni, katasztrófavédelem kijelöli, hogy kivel együttműködve látja el
az Onkormányzat a kötelező feladatát.
Személyes véleménye szerint a történtek után nem szívesen maradna ICskunfélegyházán. A
saját elképzelése szerint kistérségi szinten megvalósítható lenne egy saját helyben lévő
ügyeleti szolgálat megszervezése. Dr. Kasza Bea, Dr. Nagy Sándor és Dr. Ertékes Tibor
háziorvosok nem zárkóznak el, söt még rezidenseket is be tudnának vonni együttműködésbe.
Az egész ellátás megszervezése túl van pozícionálva, sokkal egyszerűbben meg lehet oldani
és még gazdaságos is lehetne.
Jelenlegi helyzetet tekintve azonban július 1-től ellátás nélkül maradna a kunszállási lakosság.

Balogh Attila javasolná, hogy a megszokott és kialakult rendnek megfelelően
Kiskunfélegyházán tudja a lakosság igénybe venni a szolgáltatást, addig amíg kialakul a
végleges helyzet.
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Az ellátás számszerű adatainak hosszas elemzését követően több hozzászólás neni érkezett ás
ci polgármester szavazásra teszi a kérdést.

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igeir szavazattal az alábbi döntést hozta:

86/2019.(VI.24)
A háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezéséről

Határozat

1. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önál’ó háziorvosi
ügyeleti szolgálat megszervezésére törekszik.

2. A folyamatos háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében felkéri a
polgármestert, hogy —az 1. pont szerinti önálló ügyeleti szoLgálat működési
engedélyének jogerössé vátásáig — a szükséges csatlakozási lépéseket tegye meg
ICskunfélegyháza esetleg Kecskemét háziorvosi ügyeleti el]átás szolgáltatója
irányába.

3. A képviseLő-testület annak érdekében, hogy a település lakossága körében ne
maradjon eilátatlan beteg az átmeneti időszakban, továbbá az Önkormányzat ne
kövessen el jogszabálysértést, az eljárás során az engedélyező hatósággal és az
érintett szolgáltatókkal együttműködve a legkedvezőbb megoldást szándékozik
megvalósítani.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. 06. 24.

11117

Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket az új telekosztás értékesítésével és a
közműkiépítésével kapcsolatos folyamatokról.
A telekár a gerinchálózat kiépítésének figyelembevételével került meghatározásra, a
szerződések előkészítés alatt állnak, azonban csak akkor kerül az Új tulajdonos nevére az
ingatlan, ha a közmücsatlakozás lehetősége biztosított. Az elővásárlási joggal rendelkezők
addig legalábbis nem írják alá a szerződést sem. A villanyt tartalmazza telekár, azonban a
vízrákötésnél fontos, hogy a konkrét épülethez legyen megtervezve, így az nem kerül
telekhatáron belülre. A gáz ráér, mert arra sokan nem is tartanak igényt.

‚lux

Kovács Imre előterjeszti a HMFEST Military Hagyományörző és Szabadidő Egyesület
elnökeként a kérelmét, miszerint a minisztériumtól kapott 12.000.000 forintos támogatást még
nem kapta meg, azonban a rendezvény lezajlott és a számlákat teljesítenie kel!, így likviditási
gondjai vannak az egyesületnek. Tekintve, hogy az Település számára marketing szempontból
is rendkívül előnyös a rendezvény, az eddigi természetbeni segítségen felül szeretne további
6.000.000 forintot kérni a 12.000.000. miniszteri támogatás megérkezéséig. Az elszámolást
azonnal indítaná, így augusztus 31-ig az összeg visszafizetésre kerülne.

Dr. Czabán Edit szerint természetes, hogy fordulhat segítségért az Önkormányzathoz.



Heródeké Szász Ágota elmondja, hogy nem Kovács Imre magánember kéri az összeget,
hanem a HMFEST Egyesület, Így a munkáltatói kölcsön okafogyott. Az Ünkormányzat
kölcsönt, mint banki terméket nem értékesít.

Kovács Imre említi, hogy kölcsönként évekkel ezelőtt is folyósított az Önkormányzat például
lakásvásárláshoz támogatást.

Heródekné Szász Ágota elképzelhető, azonban a jogszabályi környezet megváltozott, nincs
róla meggyőződve. hogy a jogszabályi keretek ezt lehetővé teszik-e és ha igen, akkor hogyan
teszik lehetővé. Ennek utána kell néznie.

Kürtösi-Szalai Beáta a civil szervezetek támogatása támogatási szerződés keretében történik.
amelybe bele foglalná a visszafizetésre vonatkozó kötelezettségeket.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy ezt a kérdést az érintettség miatt az
alpolgármesterrel szavaztatná meg.

Több hozzászólás nem érkezett, az alpolgármester szrnvzásra teszi ci két-dési.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett ci: alábbi döntést hozta:

87/2019.(VI.24)
A HMFEST Military Hagyományőrző
és Szabadidő Egyesület támogatása

1.) Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a HMFEST Military
Hagvománvőrző és Szabadidő Egyesület részére - kérelem alapján- 6.000.000 Forint
kamatmentes, visszatérítendő támogatást biztosít.

2.) A támogatás célja a 2019. május 31-június 2-ig megrendezett VI. Nemzetközi
Hadikultúra és Militaiw Fesztivál kapcsán felmerült költségek Egyesület részéről
határidőben történő teljesítése.

3.) A támogatás feltétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Egyesület
részére biztosított összeg folyósítását követően, legkésőbb 2019. augusztus 31-ig
történő egvösszegű. kamatmentes visszafizetés az Onkormányzat részére.

4.) A KépviseLő-testület felkéri Balogh Attila alpolgármestert a támogatási szerződés
aláírására.

5.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt. hogy a kö]tségvetési rendelet módosítását a
fentieknek megfelelően készítse e]ő.

Felelős: Képviselö-testület
Határidő: 2019. 06. 24.

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

Á
Kovács Imre Heródekné Szász Agota
polgarmester I p jegyzo

-

‘ ) T


