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16/2019. sz.
Jevzőkönyv

Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-én
16:00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

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
Bozorádiné Deli Kiára és Petróczi Anita gazdálkodási munkatársak

MeRhívott vendé%ek: Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató
Gellért Emőke Anna óvodavezető

Nem jelent me2: -

Almási Roland köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Köszöni, hogy teljes létszámmal
Jelen tud lenni a testület. 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 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, illetve a jegyzőkönyv-
vezető személyét. (A meghívó ás ajelenléti ív ajegvzőkönvv i. sz. ‚ne//ék!ete)

NAPIREND

1. Kunszállási Mosolyvár Óvoda beszámolója és a Tóth Pál Általános Iskola
tájékoztatója a 2017/2018. év eredményeiről és a 2018/2019. év beindításának
tapasztalatairól
Almási Roland Márk polgármester

2. Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési
rendeletének módosításáról
Ahuási Roland Márk polgármester

3. Előterjesztés az SZMSZ felülvizsgálatáról
Alniási Roland Márk polgármester

4. Egyéb ügyek, bejelentések
-Móni Ferenc utca JJIB bérleti szerződés meghosszabbítása
-Móra Ferenc utca ii/A ingatlanra vonatkozó lakásbérleti pályázat kiírása
-Földinfó Kft. árajánlata a fö!dmérési feladatokra vonatkozóan (különösen az
Újonnan kialakított telkek tekintetében)
-Telekvásárlási szándéknyilatkozat 90i/5



I.
KUNSZÁLLÁSI MOSOLYVÁR ÓVODA BESZÁMOLÓJA ÉS A TÓTH PÁL

ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁJÉKOZTATÓJA A 2017/2018. ÉV EREDMÉNYEIRŐL ÉS A
2018/2019. ÉV BEINDÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAIRÓL

Ill
Almási Roland elmondja, hogy előterjesztésként kiküldésre kerültek a terjedelmes
beszámolók, amelyeket a kedves képviselők elolvashattak.
Átadja a Szót Adámné Vereb Annamária iskolaigazgatónak, amennyiben kívánja szóban
kiegészíteni a beszámolót.

Ádámné Vereb Annamária köszöni a képviselő-testület segítségét. A polgármester úrral -a
személyes gratulációt követően- volt alkalma tárgyalni az önkormányzat és az iskola
kapcsolatáról. Vannak megoldásra feladatok, de hiszi, hogy megfelelő kommunikációval
mindent meg lehet oldani. Az iskola tanulóira és dolgozóira Lehet számítani, legyen Szó

rendezvényekröl, feflépésekről, ünnepi műsorokról. Az eddigi tapaszta]atok alapján tudtak
együtt dolgozni és a későbbiekben is szívesen tesznek eleget az Onkormányzat felkérésének.

Almási Roland biztosítja az iskolaigazgatót, hogy számíthat a képviselőtestület támogatására,
oda-vissza alapon korrekt együttműködést tud ígérni. A testületet tájékoztatja, hogy az iskola
épülete, mint ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, ugyanakkor a fenntartó vállalja az
üzemeltetési költségeket és a szakmai munka biztosítását. Különös helyzetet teremte ezzel
2013 óta. ingoványos a talaj, hogy kinek mi a feladta a működtetés során. Az iskola
alapvetően nem rossz állapotban van, vannak cikluson átívelő felújítás feladatok, ameLyeket
meg kell oldani. A kerítés állapota kritikán aluli a teniszpálya és az iskolaépület között. Erre
vonatkozóan árajánlatot kért be, mert vélhetően a kerítés kérdésének megoldása nem akkora
horderejű anyagi kérdés, mint amekkora jelentősége lenne. Egyrészt látványos fejlesztés,
hiszen a szülők itt adják át reggeLente és veszik fel a gyerekeket délután. A jelenlegi
sportpálya burkolata fokozottan balesetveszélyes, ebben látható egy kis előrelépés a
következő időszakban. A régi technika szertár nincs jó helyen, ígérvény volt a felújításra, de
kérdés, hogy van-e értelme. Felmérték a helyszínt, de a víz, villany, fűtéskorszerűsítés abban
a pár négyzetméteres épületben kérdéses, hogy érdemes-e rákölteni. A jelenlegi állapot a
baíesetveszély miatt nem maradhat. Ez utóbbi kérdéskör már évtizedes probléma.

Ádámné Vereb Annamária hangsúlyozza, hogy a nehézségekkel kapcsolatos részt nem
elsősorban az önkormányzatnak szánta, hanem a tankerület felé szánta jelzésértékűnek.
Tudnivaló azonban, hogy a tankerület költségvetésében nincs felújítási keret, erre pénzt csak a
valóban életveszélyes helyzetben, mintahogyan Kecskeméten is történt, akkor tudnak
elkülöníteni. A pályázatok benyújtásában eddig is közreműködött, hiszen elkészített minden
anyagot, az önkormányzatnak csak a tulajdonosi hozzájárulását kellett megadnia.

Mmási Roland eLmondja, hogy egy sajátos köztes állapotban vannak az iskolák, nem
egyedülálló a probléma. a Kunszállási gyerekek járnak ide, önkormányzati tulajdon, tehát
mindenképpen kell megoldásokat találni. Nem ígér gyors megoldást, de mindent megtesz a
cél érdekében.

Dr. Czabán Edit szeretné megköszönni azt a fantasztikus munkát amelynek
következményeként -a nem egyszerű körülmények ellenére is- a gyerekek nagyon szép
eredményeket érnek el.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
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A képk’iselő-tesziiler egyhangúlag, 7 igen szavazattal űz alábbi döntést hozta:

124/2019SX1.25.) ÖH
Tájékoztatás a 2018/2019. tanév eredményeiről és
a 2019/2020. tanév beindításának tapasztalatairól

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóth Pál Általános Iskola
2018/20t9. tanév eredményeiről, továbbá a 20t8/20[9. tanév beindításának
tapasztalatairól szóló tájékoztatóit elfogadja azzal, hogy a tájékoztatóból közvetlen
kötelezettség az Önkormányzatra nem hárul, az abban megfogalmazott fejlesztési
feladatok és egyéb, az Onkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok megvalósításához
minden esetben külön Képviselő-testületi döntés szükséges.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

112
Almási Roland tisztelettel köszönti a megjelent óvodavezetőt Gellért Emőke Annát, átadja a
szót amennyiben szóban is kívánja kiegészíteni a beszámolót.

Gellért Emőke Anna köszönti a képviselőket. Elmondja, hogy ez az első nevelési éve az
óvodában, így a beszámoló elkészítésében Balog Pálné is aktívan közreműködött. A
beszámoló elkészítésének időpontjához képest történt változás. Mégpedig személyi kérdést
illetően, A nyáron 3 óvónő és egy dajka távozott az óvodából ős a folyamatos kiírás ellenére
sem sikerült felvenni óvónőt. Felföldiné Tóth Kata személyében új óvónő érkezik december
1-jétől, ezt tartalmazza a beszámoló is ehhez képest a változás, hogy sikerült még egy óvónőt
idecsábítani Babinszki Petra személyében, aki vélhetően január 1 -től tud kezdeni. Meg van a
nyelvvizsgája, diplomája a kezében és Fülöpjakabról jön át egyébként albérletben laknak
Kunszálláson.

Almási Roland örömmel hallja az Új információt, és hogy valóban sikerült megfelelő
végzettséggel rendelkező óvónőt találni a feladatra.

Heródekné Szász Ágota megjegyzi, hogy ennek a döntésnek kevésbé örül a rülöpjakabi
óvoda.

Gellért Emőke Anna elmondja, hogy némileg a nagycsoportos óvónő ráhatására érkezik a
családalapítás előtt álló óvónő. Ugyanakkor nagyon kellett a státusz betöltése.

Almási Roland nyugtázza, hogy az irányított döntéshozatal Kunszállás számára előnyösnek
ígérkezik, a státuszokat tekintve is.

Kertész Gábor kérdezi, hogy egy csoportba 2 óvónő és I dajka alkalmazása kötelező-e.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a munkaszervezés szempontjából ez a
legkedvezőbb megoldás lenne, de még így sem lesz teljes a létszám.
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Gellért Emőke Anna elmondja, hogy alapvetően van átfedési idő a két óvónő
munkarendjében. Amely szükséges is, a gyerekek szempontjából és a csoportban töltött
kötelező óraszám szempontjából is. Ez utóbbi egyénenként a besorolástól függ. A 3 csoportos
óvodában ajogszabály szerint egy pedagógiai asszisztens alkalmazására van lehetőség.

Dr. Czabán Edit kérdezi, hogy ezek szerint akkor fel lesz töltve minden státusz,

Gellért Emőke Anna elmondja, hogy még egy óvónő alkalmazása még minimum lehetséges
lenne, de egyenlőre már ekkora létszámmal meg tudják oldani a működést. A
jegyzöasszonnyal még egyeztet róla, hogy a pénzügyi vonzatát tekintve, van-e lehetőség még
további óvónő alkalmazására, mert, mint óvodavezető elvileg csak 10 órát tölthetne a
csoportban. De jelenleg ez a két fő új ávónő alkalmazása már nagy előrelépés és nem akar
telhetetlen lenni.

Dr. Czabán Edit kérdezi, hogy milyen a közhangulat, hogyan érzik magukat?

Gellért Emőke Anna a pedagógushiány megoldódása nagyon nagy segítség. A helyszínt
tekintve ez jelenleg egy kényszerhelyzet, amelyet átmenetileg meg kell oldani. Mindenki
segítőkész és rugalmas. Nem csalódott, örül, hogy idejött Orgoványról.

Kertész Gábor kérdezi, hogy a gyerekek is jól érzik-e magukat.

Gellért Emőke Anna elmondja, hogy a szokásos beszoktatási nehézségek a helyszíntől
függetlenek. Alapvetően a rendhagyó helyszín többször sajátos praktikus megoldásokat
igényel, amelyet a gyerekek sokkal jobban kezelnek, mint a felnőttek. A szakmai munkaára
továbbra is lehetőséget teremtenek. A hittan, a néptánc is zavartalanul megoldódik. A
könyvtár és az ebédlő igénybevételével van lehetőség szinte mindenre. Szervezés kérdése az
egész. Szeretné a furulyaoktatást és a mazsorett oktatást is mielőbb beindítani. A faluban
sokkal hitelesebb a hagyományörzés, erre nagy hangsúlyt szeretne fektetni a későbbiek során
is, ennek megfelelően autentikus, igényes néptánc ruhát szeretne varratni a gyerekeknek. A
Kunszállási Gyermekekért Alapítvány támogatásával a színházlátogatások, eszközbeszerzések
megvalósulhatnak, amelyért ezúton is köszönet.

Hozzászólás izein érkezett, ci polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

125/2019.(XI.25.) ÖH
Tájékoztatás a 2018/2019. nevelési év eredményeiről és
a 2019/2020. nevelési év beindításának tapasztalatairól

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyvár Óvoda
2018/2019. nevelési év eredményeiről, továbbá a 2018/2019. nevelési év
beindításának tapasztalatairól szóló tájékoztatóit elfogadja azzal, hogy a tájékoztatóból
közvetlen kötelezettség az Onkormányzatra nem hárul, az abban megfogalmazott
fejlesztési feladatok és egyéb, az Onkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok
megvalósításához minden esetben külön Képviselő-testületi döntés szükséges.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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II.
ELÖTERJESZTÉS KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Almási Roland elmondja, hogy a költségvetési rendelettel kapcsolatos előterjesztés
kiküldésre került és a testületi ülést megelőzően a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.

Nagy József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökeként elmondja, hogy a rendelet-
tervezetet Bizottság módosítás nélkül elfogadásra Javasolja a képviselőtestületnek.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

126/2019.(XL2Si ÖH
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Határozat
1) Kunszállás Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállási Közös

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a határozat mel]ék]ete
szerinti tartalommal elfogadja.

2) A 2019. évi költségvetési évben a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 64. 669 403 forint;
melyből
aa) egyéb működési célú támogatás 8.501.201 forint,
ab) intézményfinanszírozűs 55.975.784 forint,
ac) maradvány 192.4 IS Forint,

b) kiadási főösszege: 64.669.403 forint;
melyből
ba) személyi juttatások: 47.570.878 forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9.535.134 Forint,
be) dologi, és egyéb folyó kiadások: 7.563.391 forint,
bd) ellátottak pénzbeli juttarásai O forint,
be) felhalmozási kiadások O forint.

c) engedélyezett létszám: 12 fő.

3) A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban az
illetményalap mértékét 46380 forint összegben határozzák meg.

4) A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Onkormányzati Hivatalban a cafetéria
juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 231.900 forint összegben
határozzák meg.

5) A Képviselő-testületek vállalják a közös hivatali köztisztviselők alapilletményei 15 9c-
os mértékének megfelelő összegű illetménykiegészítésének finanszírozását, illetve az
ennek megfelelő önkormányzati rendeleti szabályozás végrehajtását.

6) A képviselő-testületek megbízzák Kunszállás Község Polgármesterét, hogy a közös
hivatal költségvetésének Kunszállás Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.



7) A Képviselő-teswletek megbízzák Fülöpjakab Község polgármesterét, hogy
gondoskodjon a közös hivatal finanszírozásának Fülöpjakab Község Onkormányzata
2019. évi költségvetésébe való beépítéséről.

8) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet
módosításának végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Almási Roland Márk polgármester, a végrehajtásért: Heródekné Szász Ágota jegyző
Határidő: 2019. november 25.

Hozzászólás nem érkezett, a polgánnester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 ige;? szavazattal megalkotta:

Kunszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

13/2019. (XI.26.) önkormányzati rendeletét
a 2019. évi kökségvetésről szóló

11/2018. (XJI.18.) rendelet módosításáról

„

ELŐTERJESZTÉS AZ SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Almási Roland a harmadik napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy kiküldésre került az
előterjesztés, amelyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően tárgyalt.

Nagy József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökeként elmondja, hogy a Bizottság 2
módosítással elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a rendelt-tervezetet. A rendelet
szövegében Magyarország szerepeljen a Magyar köztársaság helyett, valamint a hatályba
léptető rendelkezés tekintetében a kihirdetése napján lépjen hatályba rendelet.

Hozzászólás izeizi érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta:

Kunszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

14/2019. (Xl.26.) önkormányzati rendeletét
a képviselö-testület és szervei Szervezeti S működési szabályzatáról

IV.
EGYEBEK

Iv/l
Almási Roland elmondja, hogy Patály Józsefné személyesen nyújtotta be az írásbeli kérelmét
a Móra Ferenc utca I l/B ingatlan bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában. Az ingatlant
december 31-ig kérték, azonban az építkezés nem fejeződött be, így nem tudnak beköltözni az
új házukba az óvodával szemben. 2020. június végéig szeretnék meghosszabbítani a
szerződést, mert addigra vélhetően a kivitelezőjük szerződése szerint megtörténik a
kulcsátadás. 2 kicsi gyerekkel vannak, a harmadikat most várják.

Kertész Gábor kérdezi, hogy mennyi bérleti díjat fizetnek?
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Almási Roland elmondja, hogy bruttó 47.000 forint a bérleti díj. Négyzetméterre
vonatkozóan van meghatározva a rendeletben. A férj a Mercedes gyárban dolgozik, rendesen
fizetnek.

Hozzászólás izem érkezett, a polgánnester szavazásra teszi ci kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

127/2019.(XL2S.) ÖH
Móra Ferenc utca hÍR bérleti szerződéséről

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja Patály József és Patály
Józsefné 6115 Kunszállás Arany János utca 3. sz. alatti lakosok Móra Ferenc utca 1 i/B
alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmét és
a bérleti szerződést 2020. június 30-ig meghosszabbítja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1V12
Almási Roland elmondja, hogy augusztus 31-én megszűnt a bérleti jogviszony a Móra
Ferenc utca ii/A vonatkozásában. A korábbi testület nem hosszabbított szerződést más célú
hasznosítás terve miatt. Azonban okafogyottnak tűnik a dolog, így ne álljon Üresen, célszerű
lenne a hasznosításúra pályázatot kiírni.

Provics Tibor egyetért a szándékkal, hogy ne álljon Üresen. Minden hónap kiesett pénz, az
önkormányzat költségvetéséből.

Hozzászólás nem érkezett, ci polgárnwster szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

i28/20i9.(XI.25.) ÖH
Móra Ferenc utca ii/A bérlőkijelöléséről

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot Ír ki a Móra
Ferenc utca ii/A alatti ingatlan bérlőkijelölésére vonatkozóan.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

IV/3
Almási Roland elmondja, hogy kikerült a Földinfó Kft. ajánlata földmérési feladatok
vonatkozásában, amely több kérdést érint. Elsőként az új telekosztásokkal kapcsolatban
tájékoztatja a képviselőket, hogy komoly korrekcióra van szükség. A Területrendezési terv
övezeti besorolás tekintetében módosult, ennek megfelelően a nagy társasházi telkek kisebb
piacilag talán értékesebb telkekként értékesíthetőek a közművesítés után. Ahhoz azonban,
hogy Így történjen az szükséges, hogy a földmérő a nagy telkek vonatkozásában a változási
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vázrajzokat elkészítse és a Földhivatalban átvezetésre kerüljenek a változások. A
közművesítés vonatkozásában ennek megfelelően kell a terveket elkészíteni.
Második nagyobb horderejű kérdés is régóta húzódik. A horgásztó jelenleg Agárdi Lászlóné
tulajdonában van. A körülötte lévő területek 32 önkormányzat tulajdonát képezik. A „csere
szerződés” elökerült az iratok közül, ugyanakkor nem került Pont az ügy végére. A földmérő
ügyinrézésére még szükség van, hiszen négyzetméterre pontosan ugyanakkora terület
átrajzolása, telekhatár-kiigazítása előkerült, amelyet hatályosítani és záradékolni szükséges a
földhivatali átvezetés céljából.
A harmadik hasonlóan befejezetlen ügy a Lődomb és környéke, melyre bérleti szerződés van
érvényben, és folyamatban van egy átvezetés, amelyre szintén a földmérési feladatok
elvégzése tud pontot tenni.
A negyedik ügy is évek óta húzódik, a kerékpárút és László Andrásné vitája az
Onkormány7a[tal. A korábbi évek meddőnek tűnő tárgyalásait követően, személyesen kereste
fel László Andrásnét az ügy tisztázása érdekében, aki nem követel kártérítést, csak az ügy
tisztúzását és lezárását. Jelen állapot szerint a kerékpárút az ő földjén megy keresztül, amely
osztatlan közös tulajdonban van, így nem tudja értékesíteni az ingatlant. A megoldás a
kerékpárút leválasztása, amely szintén földmérési feladat. 1 településen él a lakosság és a
település vezetése, jó lenne, ha a befejezetlen ügyek miatti konfliktusok feloldódnának és
tiszta lezárt ügyek lennének a fiókban. Van még egy ötödik ajánlat, amelyet kevésbé érez az
önkormányzat feladatának, de vélhetően bele kell avatkozni. Kicsit zavaros az ügy, mert a
Tojótelep kimérette a földjét, amely bizonyára így történt, és ennek megfelelően végezte a
beruházást. A tojó telep melletti tanyának és földeknek is kimérették a határait, csakhogy így
úgy tűnik megszűnt a bejáró út a tanyához. Az önkormányzatnak van ott tulajdona,
ugyanakkor abba bele lóg a wjótelep épülete, kerítése. A természetben a kerítés mellett
található út már a tanyához tartozna. Az összeg nagyságrendje indokolja, hogy ezt az ügyet
egy picit átgondolná, mert nem látja egyértelműen, hogy mit szeretne a tanya tulajdonosa, akit
egyébként nem lehet elérni, kizárólag 32 ügyvédjén keresztül kommunikál az
önkormányzattal, de nem egészen világos, hogy mit vár el. Amint tisztán látszik a probléma
megoldására való törekvés, ismét elöhozná az ezt a földmérési ajánlatot is.
A prioritás a befejezetlen ügyek és elvarradan szálak rendezése. A telkek kérdése különösen
fontos, hiszen 2019. december 31-ig be vannak fagyasztva a telekárak, a felosztással további
20 telek keletkezik, így összesen 50 telekre épűlhetnek családi házak.
Elsődleges célja, hogy azok a telkek, amelyekre vonatkozóan testületi döntéssel elfogadott
szándéknyilatkozatok vannak, még az idén értékesítésre kerüljenek az aláírt adásvételi
szerződéssel. Az érintett ingatlanok vonatkozásában körbeadja a meglévő rajzokat.

Hozzászólás nem érkezett, ci polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

129/2019.(XI.25.) ÖH
901/1, :18, :19, :113, :114, :115, :116, :118, :119, :120, :130, hrsz.-ú földrészleteket érintő

földmérési feladatokról

Határozat
Kunszállás Község Onkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Földinfó Kft.
(6000 Kecskemét Csányi János krt. 12. 111121.) 1.542.420- Ft összegű árajánlatát a
901/1, :18, :19, :113, :114, :115, :/16, :118, :119, :120, :130, hrsz.-ú földrészleteket érintő
földmérési feladatok tekintetében és megbízza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő; azonnal
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Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

130/2019.(XI.25.) ÖH
044/68, :169, :171 hrsz.-ú fóidrészleteket érintő fóidmérési feladatokról

Határozat

KunszáHás Község ÖnkormányzaLának Képviselő-testülete megtárgyaha a Földinfó Kft.
(6000 Kecskemét Csányi János krt. 12. 111121.) 134.090,- Ft összegű árajánlatát a
044/68 :169 :171 hrszú földrészleteket érintő földmérési feladatok tekintetében és
megbízza a polgármestert a megbízás szerződés aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Hozzászólás nem érkezett, a polgánnester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

131/2019.(XI.25.) ÓH
0285/2, :139, :143 :144 :146 hrsz.-ú főidrészleteket érintő földmérési feladatokról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Főldinfó
Kft. (6000 Kecskemét Csányi János krt. 12. 111121.) 127.740,- Ft összegű árajánlatát a
0285/2, :/39, :/43 :144 :146 hrsz.-ű földrészleieket érintő főldmérési feladatok
tekintetében és megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Hozzászólás nem érkezett, a polgánnester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

132/2019.(XI.25.) ÖH
0267/27 hrsz.-ú földrészleteket érintő földmérési feladatokról

Határozat

Kunszáflás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a FNdinfó
Kft. (6000 Kecskemét Csányi János krt. 12. 111121.) 221.350,- Ft összegű árajánlatát a
0267/27 hrsz-ú földrészleteket érintő földmérési feladatok tekintetében és megbízza a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Almási Roland köszöni a támogatási és biztos abban, hogy az érintettek jó néven fogják
venni az előrelépést.
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IV/4
Almási Roland elmondja, hogy már említésre került, hogy 2019. december 31-ig vannak
befagyasztva a telekárak, ennek megfelelően egy szándéknyilatkozat érkezett a 901/5. hrsz
vonatkozásában. Ez is talán azt bizonyítja, hogy a kisebb telkek élveznek elönyt faluhelyen.

Dr. Czabán Edit elmondja, hogy ez az ár kalkulált önköltségi árként volt meghatározva.

Hozzászólás 11Cl?? érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

133/2019.(XI.25.) ÖH
901/5. hrsz. építési telek értékesítéséről

Határozat
1.! Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 901/5. hrsz-ú 903
m2 nagyságú ingatlanra benyújtott vételi szándéknyilatkozat alapján az ingatlant
értékesíteni kívánja Virág Ákos 6100 lűskunfélegyháza, 11. körzet Tanya 333. szám
alatti lakos részére a 77/2018.(X.29.) OH határozatban foglaltaknak megfelelően
2.100 Ft + AFMnF összegben (mindösszesen: 1.896.300,- Ft + AFA).
2./ A Képviselő-testület az 1./pontban meghatározott vételár megfizetését az
Onkormányzat számlaszámára egy összegben kéri rendezni.

3./ Az önkormányzat a vételár hiánytalan megüzetéséig a tulajdonjogát fenntartja.
Az önkormányzat az ingatlan birtokának jogát a vételár hiánytalan megfizetésével
ruházza át vevőre.

4./ Az adásvételi szerződés elkészítésének díja és az ingatlanügyi hatóságként eljáró
járási hivatal részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a vevőt terheli.

5./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy jelen jogügylet kapcsán a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.*, valamint a 14. -a értelmében az államnak
nem áll fenn elővásárlási joga.

6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

IV/S
Almási Roland elmondja, hogy a telkek mellett a másik nagyon kardinális kérdés az óvoda
kérdése. A kivitelező azzal a kéréssel fordult az Onkormúnyzathoz, hogy a szerződés
határidejének hosszabbítását engedélyezze. A legkevésbé sem ért egyet a határidő
hosszabbításával, de vannak olyan tényezők, amelyeket Figyelembe véve, ezt a lépést meg kell
lépni.
Február 1-ig be lehetne fejezni fizikailag az építkezést, azonban minőségi kifogásokat így ig
lehetett találni, amelyeket folyamatosan korrigálnia kellett a kivitelezőnek. Részben emiatt is
csúsztak, de tény, hogy későn is kezdtek hozzá a beruházás megvalósításához. Sajnos ez nem
csak ebben az esetben, hanem általánosan országos probléma az építőiparban a minőségi
szakmunkás hiánya. A hivatal energetikai felújítása kapcsán is meghívottak között vannak.
Tény az is, hogy a további beruházásokat tekintve sem hátrány, ha nem rossz szájízzel válnak
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cl az önkormányzat és a kivitelező útjai egymástól. Tény, hogy a játékszabályokat be kelt
tartaniuk, azonban a szerződés nem tartalmaz részbatáridőket, kizárólag a 300 nap köti őket.
így nem támadhatóak amiatt, hogy szeptemberre nem lett készen a beruházás. Egy komplett
beruházásra van az építési engedély, nincs szétbontva, és a korábban elhangzott ígéreteknek
ellenére nem szeretné, ha egy-egy csoportszoba befejezését követően a gyerekek az építési
területre vissza lennének engedve. A beruházás emiatt is volt, hogy csúszott, hiszen Így más
volt a prioritási sorrend, mint ahogyan tervezték eredetileg. A szomszéddal kapcsolatos
telekhatáron található ingatlan állapot fenntartására is hangoztak el ígéretek, amelyek már
orvoslásra kerültek. A kivitelező felelős vezetőjének személyesen volt alkalma megtapasztalni
a közhangulatot, tehát ők is érzékelik, hogy muszáj haladniuk. Rajtuk kívülálló hiba, hogy a
tervező olyan speciális szendvicspanelt tervezett le, amelyet egy helyen gyártanak csak, és
természetesen várni kell rá. Igaz, addig is találnának maguknak feladatot. Minden nap jelen
kell lennie, a változásokat lekövetni, így a folyamatos számonkérésnek megfelelően talán
látszik a fény az alagút végén. Ezen felül tisztán kell látni azt is, hogy komoly önerőt vállalt
az Onkormányzat, amelyet elő kell teremteni. Itt kapcsolódik össze a kérdés az iménti
témakörben említett telekértékesítés sürgetésével. Az adóbevételek márciusban realizálódnak.
A benyújtott 16 millió forintos többletköltség-igényt ígérvény szerint jóvá fogják hagyni,
azonban lehet, hogy az jóval a beruházást követően fog megérkezni. Ez azt Jelenti, hogy ha a
kivitelezés megtörténik, akkora számlát teljesíteni kell.
Ezt összefoglalva a február elejei befejezés helyett az április 30. közös érdekként is
felfogható.

Kertész Gábor kérne egy külsős szakértőt, hogy szabályszerűen végzik-e a feladatukat, vagy
vizsgálja meg ajegyző ajogszerűséget.

Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy a szerződés közbeszerzési eljárás során került
megkötésre, az abban foglaltaknak minden megfelel. A kivitelező nem hagy támadási felületet
és közbeszerzési eljárásokkal foglalkozó cég keretében közbeszerzési szakjogász
kőzremüködésével zajlott tavaly az eljárás.

Almási Roland elmondja, hogy a szerződéshosszabbítás is a közbeszerzési eljárást érinti, Így
közzé kell tenni a tényközlést a közbeszerzési felületen, amelyet nyilvánosságra kell hozni és
bizonyos határidő leteltét követően lehet csak aláírni a módosítást. A szakmai kivitelezés
szakszerüségét tekintve a kivitelezőnek van egy műszaki vezetője, az önkormányzat alkalmaz
egy műszaki ellenőrt. Pont a műszaki ellenőr nem vett át néhány dolgot és kötött bele néhány
dologba, ami miatt időt is vesztettek. Persze, igaz, nem ennyi időt. Jogos a kritika! Kéri, hogy
higgyék cl neki, hogy folyamatosan küzd a kivitelezővel.
Azt is elmondja, hogy az elmúlt héten szülői értekezletre került sor a faluházban, amelyre
rendkívül sok érdeklődő szülő megjelent. Azért is hívta össze őket, mert szeretett volna
tisztavizet önteni a pohárba a sok híresztelés és szájhagyomány útján terjedő információ
kapcsán. Meglepően együttműkődőek és türelmesek voltak a szülők és az óvodapedagógusok
egyaránt. Az eddigieket figyelembe véve már 2-3 hónap nem sokat nyom a latban. Legyen
teljesen kész, legyenek kész a garanciális javítások, és úgy költözzön vissza az óvoda, hogy a
hatóságok is jóváhagyják. Ugy tűnik a legérintettebbek a legtürelmesebbek.

Hozzászólás zeitz érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület 6 ige;? szavazattal I tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:
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13412019.(XI.25.) ÖH
a Mosolyvár Óvoda kivitelezési szerződés határidejének módosításáról

Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Signum
Alfa Team Kft-vel 2019. április 1-jén közbeszerzési eljárás keretében a Kunszállási
Mosolyvár Ovoda komplex felújítása tárgyában megkötött szerződés határideje
meghosszabbításra kerüljön 2020. április 30-ig.
Megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési szakjogásszal együttműködve a
szükséges lépéseket megtegye a szerződés módosításának aláírása érdekében, majd
felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

IV/6

Almási Roland elmondja, hogy Orgovány Nagyközség jegyzője ismét megküldie a társulási
megállapodás módosításávaL kapcsolatos döntés-tervezetet. Az alakuló ülésen elfogadta a
testület, azonban formai javítást követően Újra megküldték etfogadásra. Semmi különös
módosítás nem szerepel a megküldött anyagban, amely ne lenne elfogadható. A kormányzati
funkciók és az évente megtartott ülések száma is felsőbb jogszabályban meghatározott. Ezek a
javításokkal kérik elfogadni a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

135/2M9.(XI.25j ŐH
„Három Generációval a települések egészségéért”
Társulási Megállapodás módosításáról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel
megegyezően módosítja a „Három generációval a települések egészségéért”
Onkormányzati Társulás” társulási megállapodását és a határozat eLválaszthatatlan
mellékletét képező egységes szerkezetben csatolt Társulási megállapodást jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Almási Roland Márk polgármester

Hozzászólás nem érkezett, a polgánnester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 ige:’ szavazattal az alábbi döntést hozta:

IV/7.
Almási Roland elmondja, hogy Kovács Imre 2 témával kapcsolatban kereste meg délelőtt
folyamán, amelyet a személyes látogatása előtt e-mailben is megküldött részére. Koradélután
kiküldésre is került a képviselők részére. Kérdezi, hogy megkapták-e.
Mivel többen jelezték, hogy nem olvastak e-mailt délután, így a nyomtatott levelet Kertész
Gábor felolvassa, amelyben Kovács Imre ajogszabály szerint 3 havi kötelező végkielégítésen
felül további 3 havi adható végkielégítést kér, személyes anyagi okokra hivatkozva.
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Varga-Somogyi Ibolya a levél felolvasását követően határozottan elutasítja a kérelmet.

Kertész Gábor is nemet mond a kérelemre.

Provics Tibor egyetért az előtte szólókkal. Személyes példájára hivatkozik, hogy amikor a
megélhetését biztosító teherautót kár érte, senki nem segített neki 6 havi jövedelmet
bepótolni. Nagyon sok ember küzd súlyosabb anyagi problémákkal.

Varga-Somogyi Ibolya szerint a választópolgárok nem azért szavaztak bizalmat, hogy az
Onkormányzat vagyonát Ilyen módon magáncélokra fordítsák.

Almási Roland szerint az Önkormányzat anyagi helyzete épp az előbb tárgyalt napirendi
pontokban világossá vált a képviselők számára is, tehát nem engedheti meg magának, hogy
ilyen kiadásokkal számoljon. Amint elhangozott minden pénzügyi döntést az óvoda
kivitelezési szerződés anyagi teljesítésének rendel alá. Emiatt ő sem támogatja.

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:

136/2019.(XL2S.) ÖH
Kovács Imre kérelme további végkielégítés megállapításáról

Határozat

Kunszállás Község Őnkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem áll
módjában Kovács Imre korábbi polgármester további végkielégítés megállapítása iránti
kérelmét támogatni.

Határidő: azonnal
Felelős: ALmási Roland Márk polgármester

Almási Roland elmondja, hogy nagyon nem szerencsés helyzetbe hozta ezzel a kérelemmel a
volt polgármester. Ebben a székben az ember a közösségért tesz, amelyért fizetést kap. Hajói
teszi, amit csinál, akkor rendben van, ha rosszul annak következményei vannak. Természetes,
hogy mindenki a legjobb tudása szerint végzi a munkáját, minden egyéb ellenszolgáltatás
elvárása nélkül. Az autójában keletkezett anyagi kárt valóban nagyon sajnálja. A jogszabály
által előírt végkielégítést megkapta, az ezen felül járót nem lett volna helyénvaló ebben a
helyzetben megszavazni. Egyéb hozzáfűznivalója nincs a témához.

IV/8
Almási Roland ismerteti Kovács Imre másik beadványát, miszerint a polgárörségnek Jelen
pillanatban még ő a vezetője, azonban le szeretne mondani. A usztújítás előtt szükséges, hogy
a majdani vezetöség felelősségteljesen tudja vállalni a feladatát, hogy a Képviselő-testület
milyen működési formát támogat. Jelenleg egy igen sajátos hibrid struktúrában működik a
szervezet. Nemcsak esténként járőröznek, hanem 0-24 órás szolgálat van megszervezve a napi
felelősök közreműködésével. Nem egy olcsó modell. A csapatkapitányok 7-en vannak, havi
20.000 forint juttatást kapnak. A heti parancsnok a 4-szer van kint 1-2 emberrel.
A hagyományos modell szerint saját autóval járőröztek esténként 1-2 órát.
Kéri a polgárőrségben érdekelt képviselő-társát, Provics Tibort, hogy fejtse ki, hogy mik az
elképzeléseik.
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Provics Tibor, mint a polgárőrség alparancsnoka alátámasztja az elhangzottakat. Azt is
elmondja, hogy az Önkormányzat támogatását élvezték, ugyanakkor a tisztújítás
mindenképpen szükséges. Az évente járó 270.000 forintos támogatástól kétszer is elesett az
egyesület, a kommunikáció hiánya miatt. A felsőbb szen’ekkel mostanra kezd kialakulni és a
társszervezetek vezetőségével, rendőrséggel olyan kapcsolat, amely eredményes lehet.
Rengeteg akciót, programot szerveznek, amelyekhez szokott kapcsolódni az egyesület.
Jelenleg még nem találtak olyan személyt, aki elvállalná a csapat vezetését.

Dr. Czabán Edit szerint, ha eredményes a munka, akkor érdemes tovább folytatni ebben a
formában.

Mmási Roland elmondja, hogy részese volt egy nem hivatalos összejövetelnek ahol felkérték
volna már erre a feladatra, de mivel elég felelősség nyomja a vállát polgármesterként, nem
szeretné felvállalni a polgárőrség vezetésével kapcsolatos feladatokat. Természetesen segít,
amiben csak tud. Véleménye szerint egy autó elég lenne az Isuzu és a Duster fenntartása
magas költséget jelent az Onkormányzat számára. Kérdezi a tapasztalatok alapján a
véleményt, hogy melyik a praktikusabb.

Provics Tibor szerint az Isuzu fogyasztása sokkal több, de terepre jobb, egészen Jól felszerelt,
és a platónak köszönhetően praktikus is.

Tóth István szerint is a két autó fenntartása majdnem luxusnak mondható. Korábbi
beszélgetések során már a polgármester úrral a költséghatékonyabb megoldásban
gondolkodtak. Ha az Isuzu segíti jobban a munkát, akkor arra kell ráfordítani összeget. A
műszaki állapotát és a korát is figyelembe kell venni ajárműveknek.

Almási Roland elmondja, hogy a kamerarendszer is igen fejleu, jelenleg 24 kamera van
felszerelve, de további 24-et elbírna a rendszer. Az adatvédelmi szabályozás miatt azonban a
felvételek elemzése mindig az informatikus azonnali értesítését követően írásbeli kérelemre
lehetséges. A rendörségnek többször volt már segítségére ügyek felderítésében.

Több, konkrétfaluőrség közreműködésével megoldott eset szóba kerül, ahol vagyoni érték, sőt
emberélet múlt azon, hogy jókor voltak jó hetven ás azonnal elérhetőek. A rendezvények,
baleseti helyszínek biztosítása mellett besegítenek szomszédos települések rendezvényein is.

Almási Roland kéri, hogy válasszanak maguknak alkalmas vezetőt, a belső konfliktusokat
rendezzék le és a kommunikációra figyeljenek oda és nem kérdéses, hogy a hatékony
munkához az Önkormányzat miden feltételt igyekszik biztosítani.

Hozzászólás nem érkezett, a polgánnester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

137/2019.(XI.25.) ÖH
Polgárőrség további támogatásáról

Határozat

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
polgárőrség sajátos struktúrájú faluőrségként történő működését továbbra is támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Almási Roland Márk polgármester
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IV/9
Almási Roland átadja a szót a képviselőknek.

Dr. Czabán Edit kéri, hogy a házszámtáblák kihelyezésére hívják fel a lakosság figyelmét,
valamint az utcatáblák megfelelő láthatóságát is meg kellene oldani. A védőnő udvarában
található platánfa a következő viharnál nagy károkat okozhat, ezért a veszélyes fa
visszanyesésére mindenképpen gondolni kell és amint lehet cselekedni.
Szeretné megköszönni a szociális szolgálat munkáját, amelyet a Karitász egyesület égisze
alatt is tevékenykednek. Az Erzsébet napi herceg- és hercegnőválasztással egybekötött
Jótékonysági sütivásáron szép bevételre tettek szert. A gondozottak karácsonyára is készül a
csapat, amellyel a rászorulókat támogatják egy-egy élelmiszercsomaggal valamint meleg
étellel és karácsonyi műsorral.

Almási Roland elmondja, hogy az Erzsébet napi rendezvény jótékonykodáson felüLi
hozadéka, hogy talán sikerül szomszéd településsel szorosabb kapcsolatot kialakítani, hiszen
Fülöpjakabra is ki volt terjesztve a rendezvény, és nem is kevés család vett részt a remek
hangulatú estén. A 2 település kapcsolata vélt vagy valós sérelmek miatt évekkel ezelőtt
valahogyan megfeneklett. Az Új polgármesterrel történt találkozások alkalmával nyomát sem
tapasztalta ellenségeskedésnek, vagy ellenséges hangnemnek. Reményei szerint sikerül
normális kerékvágásba terelni a valaha régen megromlott viszonyt.

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 el - az ülést bezárta.

Almási Roland Márk Heródekné Szász Ágota
polgármester jegyző

k.m.f.

-15-


