
Kunfehértó Község Képviselő-testülete  
 
77-12/2014. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2014. április 29-én 17,00 órai kezdettel, 

a Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről 
    
 
Jelen vannak: Dr. Hegyes Edina alpolgármester, Juhász-Vedresné Szabó Ibolya, Sarok Ti-

bor, Szalai László, Volovár Károly képviselők 
 

(5 fő – 71 %) 
 
Igazoltan távol maradt:  Harnóczi Sándor polgármester 
      Huszár Zoltán képviselő 
 
Állandó meghívottként megjelent: Csupity Zoltán címzetes főjegyző, 
      Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 
 
 
Külön meghívottként megjelent:  Benke László Művelődési Ház és Könyvtár igazgató, 

Bihari-Nagyné Bubrik Györgyi pü. ügyintéző  
 

Lakosság részéről:   1 fő 
 
 
Harnóczi Sándor polgármester távollétében Dr. Hegyes Edina alpolgármester köszönti a 
megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagú, melyből 5 fő megjelent, az ülés 
határozatképes, azt megn yi t j a . Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről videofelvétel 
készül, ezért kéri, hogy mindenki kapcsolja ki a mobiltelefonját.  
 
 
 
Napirend előtt :  
 

 

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester                                előterjesztés írásban mellékelve) 
 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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33/2014.(IV.29.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képvi-
selő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el: 

 
10/2014.(II.20.)Kt.sz.                                     H a t á r o z a t 
 „Kunfehértó Község Önkormányzata részére mélyépítési keret-
megállapodás megkötése” elnevezésű megkötött keret-megállapodás 
alapján megindított „A KEOP-1.2.0/B/2010-0026 számú projekt kereté-
ben Szennyvízcsatorna (hálózat) építése a FIDIC piros könyv szerint és 
Szennyvíztisztító telep tervezése és építése a FIDIC sárga könyv szerint” 
tárgyú konzultációs eljárás lezárása 
14/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                 H a t á r o z a t 
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
kormányzati funkciószámainak bevezetése 
15/2014.(III.04.)Kt.sz.                                               H a t á r o z a t 
Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadása 
16/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                   H a t á r o z a t 
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása 
21/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                 H a t á r o z a t 
Kiskunok Vidékéért Egyesület tagjaként a Helyi Fejlesztési Stratégiához 
kapcsolódó tervezési terület előzetes elismerése 
24/2014.(III.04.)Kt.sz.                                          H a t á r o z a t 
Fodor Gyula kunfehértói lakos alkalmazása 
25/2014.(III.04.)Kt.sz.                                             H a t á r o z a t 
Kunfehértó Önkormányzata és az EMC Kft között, a 2014. évi Holdruta 
Fesztivál megrendezésével kapcsolatos szerződés fő tartalmi elemeinek 
meghatározása 
26/2014.(III.20.)Kt.sz.                                     H a t á r o z a t 
Földterület átminősítése, illetve értékesítése  
31/2014.(III.26.)Kt.sz.                                      H a t á r o z a t 
Önkormányzat és az EMC Kft. között, a 2014. évi Holdruta Fesztivál 
megrendezésével kapcsolatos szerződés megszüntetése 

 
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 

 
 
 
Dr. Hegyes Edina alpolgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 
 
 
 

N a p i r e n d : 
 
1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5/2014.(….)  önkormányzati rende-

letének elfogadására, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester       (írásban mellékelve) 
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2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6/2014.(….)  önkormányzati rende-
letének elfogadására, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

3.) Előterjesztés a „MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

4.) Előterjesztés Falugyűlés összehívása tárgyában 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

5.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

6.) Előterjesztés a házi gyermekorvosi szolgálat működtetése tárgyában 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

7.) Tájékoztató a 2014. évi Falunap programtervéről 

Előadó: Benke László Műv.Ház igazgató                 (szóbeli tájékoztatás) 

8.) Előterjesztés a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felosztásáról  

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

9.) Egyebek 

 
 
A javasolt napirenddel kapcsolatosan módosító indítvány nem hangzott el, Kunfehértó Kö-
zség Képviselő-testülete a napirendet  e g y h a n g ú l a g  elfogadja. 
 
 
 
 
1.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5/2014.(….)  önkormányzati 
rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester       (írásban mellékelve) 

 

Szalai László PKB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Sarok Tibor ÜIB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 
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Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

 
5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 
Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
rendeletalkotási meghatározására vonatkozó felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

 
1. Általános rendelkezések 

 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Kunfehértó Község Önkor-
mányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat hivatalára (a továbbiakban: Polgár-
mesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre.  
 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése 
 

2.§ 

(1)  Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének 
 

bevételi főösszegét 406 651 e Ft-ban 
kiadási főösszegét 347 211 e Ft-ban 

  

állapítja meg. 

(2)  Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak valamint azok teljesítésének 
mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 

(3)  Az Önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. melléklet tartal-
mazza. 

(4)  Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatait 
és azok teljesítését a 2.1. melléklet tartalmazza. 

(5)  Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi elői-
rányzatait és azok teljesítését a 2.2. melléklet tartalmazza. 
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(6)  Kunfehértó Község Önkormányzatának bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.3. melléklet 
tartalmazza. 

 
3.§ 

(1)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központi támogatási előirányzatait és azok telje-
sítését a 2.4. melléklet tartalmazza. 

(2)  A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.5. melléklet tartalmazza. 

(3)  A Napközi Otthonos Óvoda bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.6. melléklet tartalmazza. 

(4)  A Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.7. melléklet tartal-
mazza. 

(5)  Az Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet tartal-
mazza. 

(6)  Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiadási előirányzatait 
és azok teljesítését a 3.1. melléklet tartalmazza. 

 
4.§ 

(1)  Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadási elői-
rányzatait és azok teljesítését a 3.2. melléklet tartalmazza. 

(2)  Kunfehértó Község Önkormányzatának kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.3. melléklet 
tartalmazza. 

(3)  A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.4. melléklet tartalmazza. 

(4)  A Napközi Otthonos Óvoda kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.5. melléklet tartalmazza. 

(5)  A Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.6. melléklet tartal-
mazza. 

(6)  Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi létszámadatait a 4. melléklet 
tartalmazza. 

 
5.§ 

(1)  Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi fejlesztéseinek előirányzatait 
és azok teljesítési adatait az 5. melléklet tartalmazza. 

(2)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. mel-
léklet tartalmazza. 

(3)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központosított előirányzatait és azok felhaszná-
lását a 10. melléklet tartalmazza. 

(4)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évben a helyi önkormányzatok általános működésé-
hez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok és 
feladatmutatók alakulását a 11. melléklet tartalmazza. 

(5)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi közhatalmi bevételeinek alakulását a 12. mellék-
let tartalmazza. 

(6)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi pénzforgalmának alakulását a 13. melléklet tar-
talmazza. 

 
6.§ 

(1)  Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulását szakfeladatonkénti bontás-
ban a 14. melléklet tartalmazza. 
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(2)  Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulását szakfeladatonkénti bontás-
ban a 15. melléklet tartalmazza. 

3. Pénzmaradvány 
 

7.§ 

(1)  Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált 

költségvetési módosított pénzmaradványa 70 851 e Ft-ban kerül meghatározásra a 6. melléklet-

ben foglaltaknak megfelelően. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi költ-
ségvetési pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza. 

 
4. Vagyonkimutatás 

 

8.§ 

Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészített 

mérlegét a 8. melléklet tartalmazza, egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. 

5. Záró és vegyes rendelkezések 
 

9.§ 

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 
 
1. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi  

bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítési adatai költségvetési 
és finanszírozási célú bontásban  

2. melléklet  -  Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi  
 bevételi előirányzatai és teljesítése  

2.1. melléklet  -  Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi  
bevételi előirányzatai és teljesítése kötelező feladatokhoz kapcsoló- 
dóan 

2.2. melléklet  -  Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi  
bevételi előirányzatai és teljesítése Önkormányzat önként vállalt 
feladatai 

2.3. melléklet  -  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzatai és    
teljesítése    

2.4. melléklet  -  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központi támogatási  
előirányzatai és teljesítése  .  

2.5. melléklet  -  Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai és  
teljesítése    

2.6. melléklet  - Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesí- 
tése    

2.7. melléklet  -  Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételi előirányzatai és telje- 
sítése    

3. melléklet   -  Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi  
kiadási előirányzatai és teljesítése   

3.1. melléklet  -  Kunfehértó Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadási  
előirányzatai és teljesítése önkormányzati kötelező feladatok 

3.2. melléklet  - Kunfehértó Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadási  
előirányzatai és teljesítése önkormányzati önként vállalt feladatok 

3.3. melléklet  -  Kunfehértó Önkormányzatának 2013. évi kiadási előirányzatai és  
teljesítése  
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3.4. melléklet       -  Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai és  
teljesítése  

3.5. melléklet  - Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesí- 
tése  

3.6. melléklet  - Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadási előirányzatai és telje- 
sítése  

4. melléklet   - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi  
engedélyezett létszámai 

5. melléklet  - Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi fejlesztési előirányzatai és  
teljesítése 

6. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradvány  
elszámolása intézményenkénti bontásban 

7. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített éves  
pénzforgalmi jelentése 

8. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi mérlege 
9. melléklet   -  Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege 
10. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi beszámolója a központo- 

sított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszá- 
molásáról 

11. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi beszámolója, a helyi  
önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kap 
csolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 
alakulása 

12. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi közhatalmi bevételei- 
nek alakulása 

13. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmának alaku- 
lása 

14. melléklet  -  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai szakfelada- 
tonkénti bontásban 

15. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei szakfela- 
datonkénti bontásban 

  
10.§ 

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 

(mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
 
 
 

2.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6/2014.(….)  önkormányzati 
rendeletének elfogadására, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-
gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

 

Sarok Tibor ÜIB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 
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Dr. Hegyes Edina alpolgármester szóbeli kiegészítése: 

- jogszabályi előírás a rendelet megalkotása, mely részletesen tartalmazza a közszolgáltatás 
módját, rendjét, formáját, 

- a rendelet-tervezet 12.§-ához az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság tett módosító ja-
vaslatot, mely a következő, 

- „12.§  

(1) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát 
bocsát ki, melyet a szolgáltatás elvégzésével egyidőben kell kiegyenlíteni.  

 

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a szám-
la kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifo-
gásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltató vagy megbí-
zottja válaszolni köteles. 

 

(3) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantu-
lajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe 
beszámítja. 

 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.” 
 

- az ismertetett módosító javaslatot figyelembe véve szavazásra bocsátom a rendelet-
tervezetet, 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatásról 

 
Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény (vgtv) 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján a következőket ren-
deli el: 

 
I. Általános rendelkezések 

 

1. § 
 

(1) A rendelet célja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, el-
szállításával, ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgál-
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tatás szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosí-
tása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámít-
ható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége. 

 

(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi, a nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvíz keletkezésével, tárolásával, szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításá-
val összefüggő tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy Kunfehértó település környezetét a 
lehető legkisebb mértékben terhelje. 

 

(3) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet elhagyni, a rendeletben megha-
tározott módtól eltérően tárolni, gyűjteni, szállítani, elhelyezni és kezelni. 

 
2. § 

 

(1) Kunfehértó Községi Önkormányzat annak érdekében, hogy a vgtv.-ben  rögzített elveket 
érvényesítse, továbbá, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási fela-
datait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, a jelen rendeletben 
foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére kötelezően 
ellátandó és kötelezően igénybeveendő közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) 
tart fenn. 

 

(2) A közszolgáltatás Kunfehértó község közigazgatási területére terjed ki. 
 

(3) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdésben meghatározott területen valamennyi ingat-
lan tulajdonosára, birtokosára, vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban: ingat-
lantulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi sze-
mély, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság.    

 
II. A közszolgáltatás tartalma 

 
3. § 

 
A közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki: 
a) az ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szol-

gáló közműpótló létesítmény kiürítésére (begyűjtésére) és a közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott szennyvíz elhelyezés céljából történő elszállítására; 

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz ártalmatlanítása körében annak kijelölt leürítő helyen történő elhelyezésére 
és ártalmatlanítására. 

 
III. A közszolgáltató 

 

4. § 
 

(1) Kunfehértó község teljes közigazgatási területén Kunfehértó Községi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.), mint közszolgáltató kizárólago-
san jogosult és köteles ellátni a közszolgáltatást. A  közszolgáltató a szolgáltatást teljes 
körűen látja el. 

 

(2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyek-
kel. 
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(3) A közszolgáltató működési területe kiterjed a közszolgáltatás teljes területére (2.§ /2/). 
 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Kiskunhalas Városi és Balotaszállás 
Községi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepen, 
mint ártalmatlanító helyen üríthető le. 

 
IV. A közszolgáltatatás ellátásának rendje, módja 

 

5. § 
 

(1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését gyűjtéssel, 
szállítással és ártalommentes elhelyezéssel látja el. 

 

(2) A közszolgáltató a telefonos vagy személyes megrendeléstől számított 72 órán belül köte-
les a szolgáltatást elvégezni. 

 

(3) Az elmulasztott szolgáltatást: 
a) saját hibájából fakadóan 24 órán belül, 
b) rajta kívül álló okok esetén 48 órán belül, 
c) ha a rajta kívül álló ok 48 óra után is fennáll, az akadályoztatás megszűnése után 

azonnal köteles pótolni. 
 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása csak e célra engedélyezett 
zárt gyűjtőtartályban  történhet a környezet szennyezése nélkül. 
 

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonossal szemben a teljesítést megtagadhatja, ha az in-
gatlanon gyűjtött, tárolt szennyvíz nem, vagy nem kizárólag háztartási szennyvizet tartal-
maz. 

 

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére alkalmas gyűjtőmedencében, 
tárolótartályban csapadékvíz, talajvíz, olajos szennyvíz, veszélyes hulladék, hígtrágya 
nem gyűjthető, illetve ártalmatlanításra nem szállítható be. 

 
6. § 

 

(1) A kötelező közszolgáltatás igénybevételére az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató kö-
zött – a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerint – szerződéses jogviszony 
jön létre. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: 
a) a szerződő felek megnevezését, 
b) a szállítás helyét és gyakoriságát, 
c) az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítás a mindkor hatá-

lyos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban meghatározott – mint 
legmagasabb mértékű – díj ellenében, illetve figyelembevételével végzi, 

d) a szolgáltatási díj megállapításának alapját (az elszállításra átvett szennyvíz térfogat 
szerint meghatározott díja), az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos bejelen-
tési kötelezettséget, 

e) a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának 
következményeit. 
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V. A közszolgáltató kötelezettségei 
 

7. § 
 

(1) A közszolgáltató a beszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz adatairól 
nyilvántartást köteles vezetni a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
külön jogszabály előírásai szerint. 

 

(2) A közszolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevő részére számlát kiállítani.  
 

(3) A közszolgáltató köteles Kunfehértó Község Képviselő-testülete számára a közszolgáltatói 
tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni a tárgyévet követő év márci-
us 31-ig. 

 
VI. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

8.§. 
 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggően a közszolgáltatást igénybevevő ingat-
lantulajdonos alábbi személyes adatainak kezelésére jogosult: 

 
a) közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
b) közszolgáltatást igénybe vevő lakcíme, 
 

(2) A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit megtartani. 

 
VII. Az ingatlantulajdonos feladatai és kötelességei 

 

9. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és 
ártalommentes elhelyezéséről a közszolgáltató szolgáltatásának rendszeres igénybevétele 
útján köteles gondoskodni. 

 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó nem közmű-

vel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló léte-
sítményben gyűjteni, tárolni és kellő időben a közszolgáltatást megrendelni. A nem köz-
művel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, tárolása során köteles megfelelő gon-
dosságot tanúsítani annak érdekében, hogy a szennyvíz mások életét, testi épségét, egés-
zségét és jó közérzetét, a környezetet, az állat- és növényvilágot, valamint az épített kör-
nyezetet ne veszélyeztesse és károsítsa. 

 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 
kell a közszolgáltatónál megrendelni. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között a 
közszolgáltatás keretében a szerződéses jogviszony a közszolgáltatás igénybevételével jön 
létre. Érvényes szerződés hiányában a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet 
a közszolgáltató nem köteles fogadni, illetve az ártalmatlanítást megtagadhatja. 

 

(4) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a közterületen vízfolyásokba, 
árkokba, termőföldeken, szennyvíz- és csapadékcsatornák aknáiba, vagy bármely olyan 
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területen történő leürítése és elhelyezése, amelyhez az érintett hatóságok nem adtak hoz-
zájárulást. Tilos továbbá a szennyvíz járdára, úttestre, közterületre való kivezetése. 

 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személy-
lyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. 

 
10.§ 

 

(1) A szolgáltatás megrendelésekor az ingatlantulajdonos egyben kötelezettséget vállal arra, 
hogy az általa gyűjtött, tárolt nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kizáróla-
gosan ezen rendelet hatálya alá tarozó szennyvizet tartalmaz. 

 

(2) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása során 
bebizonyosodik, hogy az nem kizárólagosan nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet tartalmazott, úgy az ingatlantulajdonos az okozott kárért a közszolgáltató felé 
a polgári jog szabályai szerint felel. 

 
VIII. A közszolgáltatási díj 

 

11.§ 
 

(1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsola-
tos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíj és ürítési díj – közszol-
gáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete tartalmaz-
za. 

 

(2) Az alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület határozza meg 
legalább 1 éves időtartamra. A közszolgáltató minden évben egy alkalommal (legkésőbb 
október 30-ig) kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással 
kapcsolatos költségeinek – költségelemzéssel alátámasztott, a Képviselő-testület által el-
ismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket, a tényleges, szükséges ráfordításokat – válto-
zása függvényében. 

 

(3) Az egységnyi díjtétel az elszállításra kerülő nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz egységnyi térfogatának (m3) kezelési díja. Az egységnyi díjtétel tartalmazza a szenny-
víz begyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának költségeit. 

 

(4) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és az ingatlanon keletkező nem köz-
művel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének a szorzata.  

 
 

12. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bo-
csát ki, melyet a szolgáltatás elvégzésével egyidőben kell kiegyenlíteni.  

 

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingat-
lantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla ki-
egyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 
annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltató vagy megbízottja vála-
szolni köteles. 
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(3) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulaj-
donos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe be-
számítja. 

 

 (4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 

 
A díj meghatározása 

 

13. § 
 

(1) A közszolgáltatási díjat a Vgtv. 44./D. § (2) bekezdésében leírtakon túl úgy kell meghatá-
rozni, hogy az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének és a tartós működéshez 
szükséges fedezet biztosítására alkalmas legyen és ösztönözzön a közszolgáltatás bizton-
ságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasz-
nálására, valamint a szennyvízkeletkezés csökkentésére. 

(2) A közszolgáltatási díj megállapítását, illetve felülvizsgálatát megelőzően részletes költség-
elemzést kell készíteni, melyhez a közszolgáltató köteles díjkalkulációt készíteni a követke-
ző díjfizetési időszakban alkalmazandó közszolgáltatási díj alátámasztására. 

 
IX. Záró rendelkezések 

 

14. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

(2) Jelen rendelet hatályba lépését követően hatályát veszti a települési folyékony hulladék 
ártalmatlanításáról szóló, többször módosított 16/2004. (XII.30.) önkormányzati rendelet 
(Ör.). 

 
(melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

3.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a „MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMIN ŐSÉG-JAVÍTÓ Önkor-
mányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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34/2014.(IV.29.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

„MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMIN ŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodásának módosítása  

 
1.) Kunfehértó Község Képviselő-testülete a „Mindennapi vizünk” Ivó-

vízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 
1.1. pontjának következők szerinti módosítását elfogadja:   

 

2. 
Borota Község 
Önkormányzata 

 

    6445 Borota 
             Szent István u. 43. 

1406 

9. 
Kiskunmajsa Város 

Önkormányzata 
(Bodoglár és Tajó) 

              6120 Kiskunmajsa, 
Fő u. 82. 

225 

 
2.) Kunfehértó Község Képviselő-testülete a „Mindennapi vizünk” Ivó-

vízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 
1.3. Társulás jogállása” pontjának alábbiak szerinti módosítását el-
fogadja: 

 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
063080    Vízellátással  kapcsolatos  közmű építése,  fenntartása, 

üzemeltetése 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 
3.) Kunfehértó Község Képviselő-testülete a „Mindennapi vizünk” Ivó-

vízminőség-javító Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Harnóczi Sándor polgármester  

 
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 

 
 

 

4.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Falugyűlés összehívása tárgyában 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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35/2014.(IV.29.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Falugyűlés összehívása  
 
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a 2014. évi Falugyűlést május 19-
én (hétfő) 17 órára a Községháza tanácstermébe összehívja  az alábbi 
napirendekkel:. 

a) Beszámoló az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester 

b) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester 

c) Egyebek 

 
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 

 
 

 

5.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

36/2014.(IV.29.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramot elfogadja.   

Felkéri a polgármestert, hogy a kapcsolódó intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.  

Határidő: 2014. április 30. 
Felelős:  Harnóczi Sándor polgármester 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, címzetes főjegyző, résztvevők. 
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6.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a házi gyermekorvosi szolgálat működtetése tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Szalai László PKB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- a bizottság módosító javaslata a szerződés 3.) pontját érinti, 

- a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság módosító javaslatával bocsátom szavazásra az 
előterjesztést, 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

37/2014.(IV.29.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Házi gyermekorvosi szolgálat működtetése 
 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete, a házi gyermekorvosi szolgálat 
ellátását továbbra is helyettesítéssel kívánja megoldani, úgy, hogy a fi-
nanszírozást minden hónapban kiegészíti 60-70 ezer forinttal.   
 
Testület a szerződés 3.) pontját akként módosítja, hogy az első mondatá-
nak második fordulata a következők szerint kerüljön pontosításra: 
„7,5 órás tényleges rendelési idővel, annak szigorú betartásával”  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős:  Harnóczi Sándor polgármester 

ÉRTESÜLNEK: házi gyermekorvos,  képviselők, polgármester, jegyző 
 

(szerződés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

 

7.) N a p i r e n d 

Tájékoztató a 2014. évi Falunap programtervéről 
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Előadó: Benke László Műv.Ház igazgató                 (szóbeli tájékoztatás) 

 

Benke László Művelődési Ház és Könyvtár igazgató szóbeli kiegészítése: 

- készült egy kalkuláció, melyet most kiadok, 

- a programok kialakításában fiatalok és idősebbek egyaránt részt vettek, ami egy kicsit 
másabb lett, mint az előző évben, 

- a Pünkösdi Királyság is része lenne a műsornak, mellyel az a cél, hogy egy közösséget 
egy kisebb területre tudjuk összefogni, és olyan időpontot tölteni együtt, ami még jobban 
összehozza a falu közösségét, 

- a programtervben próbáltuk a felelősöket is feltüntetni, 

- ami fontos lenne az az, hogy feltételes módban a Dupla Kávé együttes javasolnám, mert 
már tavaly is felmerült, 

- fontos, hogy a kalkuláció tartalmazza a tavalyi légvár költségeit, a magasabb bérleti díja-
kat (sátor és berendezései), több padot is szeretnénk hozatni, 

- a két zenekar is feltétel módban van,  

- magasabb az ára, de látványos a motoros bemutató, 

- több focistával és focirajongóval beszéltem, itt lehet, hogy csökkenthető a kiadás, 

- lesz színpadunk, ami fedés nélküli, és le is kell teríteni, kértem árajánlatot, amely br. 
530.000,-Ft lenne, br. 125.000,-Ft a tető, 30.000,-Ft a háttér, és a balett szőnyeg, a szín-
pad nem rendelkezik minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, utána fogok nézni az engedélyez-
tetésnek, 

- a költségekre 1,3 millió forintot javasolnék mindenképpen, 

- minden javaslatot szívesen fogadunk a rendezvénnyel kapcsolatosan, 

 

Szalai László képviselő: 

- a VIP sátorra és berendezéseire kérjünk 3 árajánlatot, 
 

- nem tudom, hogy a Dupla Kávé helyett van-e más alternatíva, mert soknak tartom a 
317.500,-Ft-ot, 

- a színpadfedést hosszútávra kellene megoldani, vásárolnunk kellene egyet, 

- bontsuk alá a költségeket, hogy mi mennyibe kerül, 

 

Juhász-Vedresné Szabó Ibolya képviselő: 

- az iskolaigazgató észrevételezte, hogy az iskola nem tud a játékos sportvetélkedőről, a 
gyerekek csak délután fognak menni, ennek utána kellene néznie a Benke Lacinak, 

- tegnap elhangzott, hogy Pünkösdi Király választás lesz felnőtteknek, 

- a felsorolásból nincs kőbe vésve semmi, 

- mi teljesen másban gondolkodunk, 
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- a Dupla Kávé helyett legyen inkább más, ha van más javaslat, 

- a műsor nagyrészt megegyezik a tavalyi műsorral, de 6 új elemet tartalmaz, 

- ha valakinek van nagyon jó ötlete, szívesen vesszük, 

- szerintem a Művelődési Házban nem kellene kiállítást tartani, mert nincsenek új dolgok, 

- olyan kézműveseket kellene idehozni, akik a helyszínen mutatnák be, hogy mit hogyan 
kell készíteni, 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- tavaly azon vitatkoztunk, hogy hol legyen a helyszín, 

- a jó elemeket tovább kell vinni, 

- tavaly éppen a tábortüzes énekléskor kezdett a zenekar, erre most oda kell figyelni, 

- régen egy évre kiváltságokat kaptak a Pünkösdi Királyok, mókás dolgokat kell kitalálni, 
és oklevelet adni, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- a színpadfedésre tervezett 533.000,-Ft irreálisan sok, ennek csak egy része a balett sző-
nyeg, ami speciális tárolást, ápolást igényel, ez a Sörfesztiválra már nem biztos, hogy  
kell, a balett szőnyeggel hasonló a helyzet, mint a színpad fedéssel, nem kellene megvá-
sárolni egy alkalomra, 

- a testület elsősorban anyagi szempontokból nézi a programot, ugyanakkor pontos és vég-
leges számok még nincsenek, a most kiadott anyag szerint a költségek összege 1,8 millió 
Ft, erre jelenleg nem lehet mit mondani,  

- a szervező munka ismét késésben van,  

- zavar, hogy a felelősök között van a nevem, de velem előre erről eddig senki nem beszélt,  
valószínű ez mással is megesett,  

- az oromi kapcsolat is szerepel a programban, velük pedig egyáltalán nem beszélt senki, 
de ez nem is a szervezők dolga lenne, a tavalyi tapasztalatok főleg a szervező munkát il-
letően elég rosszak voltak, a problémát át lehetett volna hidalni, ha egy hónappal ezelőtt 
megkérdezzük őket, 

- azt gondolom, hogy a programok körül sok még a bizonytalanság,  

- a VIP étkeztetésért az önkormányzat a felelős, mire gondoltak a szervezők 

- a kispályás labdarúgó torna 10 éve szerepel a programban, ez ideig nem sikerült megol-
dani annak zökkenők nélküli lebonyolítását, az nem szervezés, hogy beírok 2 nevet, ezzel 
tavaly is probléma volt, a leírtak mellett komoly szervező munkának kell lennie,  

- szépségversenyt szervezni akkor érdemes, ha megfelelő komolysággal tudjuk azt meg-
rendezni, 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- nagyon tetszik, amit Juhászné mondott az új programokról, 
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- a kvízjátékot nem egészen értem, de az interneten ki lehetne adni a kérdéseket, és a Falu-
napon pedig leadni a válaszokat, 

- az a kérésem, hogy ha a trambulin fel lesz állítva, akkor a gyerekek ingyen használhas-
sák, 

- az ebéd talán nem lesz akkora ráfizetés, mint tavaly, ezt a költségek közé be kell tenni, 

- Dupla Kávé együttes helyett lehetne más ajánlatot is kérni, Szabó Ádámot meg lehetne 
kérdezni, a program többi része majd kiforrja magát, 

- tavaly mindenki nagyon jól érezte magát, 

- színpad fedésre, szőnyegezésre jó lenne valami olcsóbb megoldás, de kockáztatni nem 
lehet, 

- árajánlatokat kell kérni,  

 

Szalai László képviselő: 

- jövőre 2-3 hónappal korábban kell elkezdeni a szervező munkát, 

- a hangosításra nagyon oda kell figyelni a tavalyi tapasztalatok alapján, 

- szorgalmazom, hogy az oromiakkal vegyük fel a kapcsolatot, mert ezt a kapcsolatot ápol-
ni kell, 

 

Benke László: 

- tavaly a Dupla Kávé volt a kérés és a Kacor Feri, 

- a szőnyegre kérek árajánlatot, egyéként több darabos, 

- egyetértek a Jegyző úrral, elnézést kérek, mivel egy szekeret húzunk, nem kell kérvényt 
benyújtani, a könyvek és a foci mindig a Jegyző úrhoz tartoztak, a foci bírók és a segítők 
ebédjéről szól a dolog, a vállalkozónak az Önkormányzattal szerződése, külön elnézést 
kérek a kunfehértói könyv miatt, 

- a Falu Szépe vonatkozásában olyan lehetőséget biztosítunk a férfiaknak, hogy azokat a 
hölgyeket pontozzák, akik jelen vannak, mindenki szórakozik, van sorszámuk, és a zsűri 
minősíti a szépségüket, nem olyan lesz, hol fel kell vonulni a színpadra a hölgyeknek, 

- van 2 db új hangfal pályázati pénzből, most biztosan nem lesz probléma a hangosítással, 

- a focival kapcsolatban még olyan Falunap nem volt, hogy ne legyen valamilyen problé-
ma, italoznak, kiabálnak a mérkőzés után, a focisták mindig beszólnak a bírónak, ilyen 
szinten ez sajnos benne van,  

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- a dolog lényege az, hogy a költségeket pontosítani kell, ha ebben a testület dönteni kíván, 
általános elv a takarékosság, 

- az általunk megvásárlásra kerülő színpad borítása nem pozdorjalemez, hanem speciális 
borítás, táncolni lehet rajta, kültéri borítás, 

- a vasárnapi műsort ki kell egészíteni azzal, hogy a Közalapítvány által megvásárolandó   
kmb-s autót a Falunap második napján, vasárnap 10 órakor  lehetne átadni a rendőrség 
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számára, jelen lenne  a Bkm-i Rendőr-főkapitány, Dávid Károly r. dandártábornok úr és 
munkatársai, az átadók részéről a polgármester és az alapítvány elnöke, a gépkocsi még 
gyártósoron van Romániában, a tervek szerint május végén beérkezik az országba,  

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- nagyon jó ötlet az autó átadása a Falunapon, 

- döntést igényelnek a költségek, de ez még képlékeny dolog, erről most a testület dönteni 
nem tud, de rövid időn belül pontosítani kell a költségeket, hogy a testület abban dönteni 
tudjon,  

- kb egy héten belül rendkívüli testületi ülésen kell döntenünk ebben a kérdésben,  

- köszönjük a tájékoztatást Benke Lászlónak, 

 

 

 

8.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felosztásáról  

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester    (írásban mellékelve) 

 

Szalai László PKB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

K é r d é s e k 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- a pénz nagy részéről már előzetesen döntöttünk, most kellene konkrétan a pénzmarad-
vány felhasználásáról döntést hozni, 

- kérdezem, hogy ha a kamerarendszerre van pályázat, akkor most miért szerepel a költsé-
gek között? 

- szükség van a Tájház befejezésére, de nem kaptunk kedvezőbb árajánlatot? 

- Sarok Tibor képviselő társunkat megkérjük, hogy nézze át a munkálatok részletes költ-
ségvetését, 

 

V á l a s z o k 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 
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- a kamerarendszer bővítésére folyamatban van a pályázat, még nem értesítettek a vég-
eredményről, ha nem nyerünk a pályázaton, akkor szükség lesz a pénzre, 

- a tájház költségéből nem lehet lealkudni, viszont több munkát tudunk kérni, a Sporttábor-
nál is ez a helyzet, már hozzáfogtak a munkákhoz, ez is kevesebbe fog kerülni, 

 

H o z z á s z ó l á s o k 

 

Volovár Károly képviselő: 

- tegnap elmentem a Tájházhoz, csak a falak állnak, nem tartom túlzottnak a költségvetést, 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- a bizottsági ülésen felmerült, hogy az iskolára is kellene pénzt fordítani, jelentős tartalé-
kunk van, nem tudom, hogy figyeli-e valaki a pályázatokat, mert energia-korszerűsítésre 
pályázati lehetőséget kellene keresni, 

 

Szalai László képviselő: 

- amennyiben az iskola épületének tulajdonjoga is elkerül az Önkormányzattól, akkor ér-
demes átgondolni a felújítást, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- Lukács Gabriella figyeli a pályázatokat, de nem is nagyon kell figyelni, mert a pályázati 
kiírásokat követően 2-3 pályázatíró is jelentkezik, 

- tegnapelőtt volt a mérleg átfordító bevallás, abból okszerűen következik, hogy jelen állás 
szerint az épület tulajdonjogát is megszerezte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,  
mert 63 millió forint vagyont a mérlegből ki kellett vonni és át kell tenni, 

 

Szalai László képviselő: 

- utána kellene járni, hogy konkrét pályázat esetén Önkormányzatunk milyen tulajdonvi-
szonyban van az iskolával, 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- szavazásra bocsátom az előterjesztés, 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szava-
zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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38/2014.(IV.29.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

2013. évi költségvetési pénzmaradvány felosztásáról 
 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zár-
számadásában megállapított 52.964 /eFt szabad felhasználású pénzma-
radványát az alábbiak szerint osztja fel: 
I. Önkormányzat 

felhalmozási kiadások 

• Sporttábor vizesblokk felújítása  1.500 /eFt 
• parceli szilárd burkolatú út (400 fm) 3.400 /eFt 
• kamera rendszer bővítése   1.000 /eFt 
• közalkalmazotti cafetéria   2.000 /eFt 
• öltözőkabinok a Tópartra      100 /eFt 
• Kommunális rlg tgk vásárlása  1.000 /eFt 
• faházak villanyszerelése      560 /eFt 
• kmb gk vásárlása    4.000 /eFt 
• mobil színpad vásárlása   4.250 /eFt 
• Tájház befejezése    5.600 /eFt 
• Településrendezési terv módosítása 4.000 /eFt 
• Kemping sütögető megépítése  2.300 /eFt 
 
felújítási kiadások 
• PH vizesblokk felújítása      560 /eFt  

összesen:                                           30.270 /eFt    
   
Képviselő-testület 22.694 /eFt-ot az általános tartalékba rendel helyezni. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés 
soron következő módosítása a fentiekre figyelemmel történjen 
 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős:   Harnóczi Sándor polgármester 
 
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 

 
 

 

9.) Egyebek 

a) Előterjesztés a Kunfehértóért Közalapítvány támogatása tárgyában 

Előadó: Dr. Hegyes Edina alpolgármester             (előterjesztés szóban) 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- a körzeti megbízottak részére a gépjárművásárlás úgy történne, hogy a Közalapítvány 
vásárolná meg a gépkocsit, erre tekintettel a következő határozatot javaslom elfogadásra 
a Képviselő-testületnek: 
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„Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Kunfehértóért Közalapítvány részére 4.000.000 
Ft támogatást nyújtson a helyi körzeti megbízottak részére egy DÁCIA DASTER terepjáró 
(1.6 16V 105 LE 6 seb váltóművel, EURO-5-ös motorral, jégfehér színben) szolgálati gép-
jármű beszerzése céljából.  

A testület kérje fel a polgármestert a támogatással kapcsolatos, szükséges intézkedések 
megtételére.” 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

39/2014.(IV.29.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Kunfehértóért Közalapítvány támogatása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Kunfehértóért Közalapítvány 
részére 4.000.000 Ft támogatást nyújt a helyi körzeti megbízottak részére 
egy DÁCIA DUSTER terepjáró (1.6 16V 105 LE 6 seb váltóművel, EU-
RO-5-ös motorral, jégfehér színben) szolgálati gépjármű beszerzése cél-
jából.  

A testület felkéri a polgármestert a támogatással kapcsolatos, szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
ÉRTESÜLNEK:  Kunfehértóért Közalapítvány, képviselők, polgármester,       

jegyző 
 
 

 

A napirendeket követően Dr. Hegyes Edina alpolgármester az alábbiakról tájékoztatta a Kép-
viselő-testületet: 
 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- a Napközi Otthonos Óvoda vezetője azzal a bejelentéssel élt, hogy nem május 10-et, ha-
nem május 31-et, szombatot jelöli ki munkanapnak, mert ezen a napot családi- és gyer-
meknapot tartanak, ehhez az intézményvezetőnek joga van, a testületnek ezt tudomásul 
kell venni, 

-  Bácskainfó (Baja) Halléföző Napokat népszerűsítő kiadványán megjelenne a Sörfeszti-
vált hirdető reklám, ennek költsége br. 35.000 Ft (3000 + 200 db), 

 
-  az egyes beruházások jelenlegi állása: 

1. a hivatal vizesblokk felújítása kész, 
2. parceli út (400 fm) kész, 
3. sporttábori vizesblokk felújítása 95 %-os készültségű, 
4. közalkalmazotti cafetéria ¼ évi kifizetés megtörtént, 
5. faházak villanyszerelése elkészült, 
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-  felkérem a Jegyző urat, hogy a Polgármesteri hivatali személyi változásairól adjon tájé-

koztatást, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- Mikó Istvánné munkaviszonya közös megegyezéssel 2014. április 30-ával megszűnt, he-
lyette április 15-ével Csik Tibor felvételre került pénzügyi munkakörbe, számviteli főis-
kolai végzettséggel rendelkezik, jelenleg mérlegképes könyvelői képzésre jár, 

 
 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- a Gyermek- és Ifjúsági Tábor tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatosan testüle-
tünk az előző ülésein úgy döntött, hogy megkíséreljük megvásárolni a tulajdonrészeket, a 
Polgármester úr megkereste Jánoshalma és Kiskunhalas városok önkormányzatait, 

• Jánoshalma Város Képviselő-testülete megtárgyalta ezt a kérdést, és írásban válaszolt, 
2.250.000,-Ft-ért tudják elképzelni az értékesítést, ez a résztulajdon nyilvántartott ér-
téke, 

• Kiskunhalas Önkormányzatának 12/20-ad tulajdonrésze van, kapcsolódó határozatá-
ban vételi ajánlatot kér Kunfehértó Önkormányzatától,  

• a Halasinfo internetes portálon különböző cikkek jelentek meg, a Halasi Tükörben fog 
cikk megjelenni a feltételezett nézetkülönbségekről, nagyon meglepődtünk, hogy mi-
lyen problémákról van szó, ezzel kapcsolatosan kérnünk kell majd egy beszélgetést 
Kiskunhalas polgármesterétől,  

• Jánoshalma képviselő-testületi határozatáról addig ne döntsünk, amíg nem tudjuk, 
hogy mi lesz Kiskunhalas tulajdonrészével, tehát addig ne foglaljunk állást, 

 

Volovár Károly képviselő: 

- én nem mondanék le a tábor megvásárlásáról, Jánoshalmát is meg lehetne kérdezni, hogy 
miért kér ennyi pénzt, először nézzék meg a tábort, utána értékeljék, 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- a tábor vonatkozásában felújítási terv is kellene, és ha nem sikerül megvásárolni, akkor 
fel kell hívni a tulajdonosok figyelmét, hogy milyen összegeket kell vállalni, továbbá a 
következő testületi ülésre meg kellene nézni, mennyibe kerül a tábor vagyonértékelése, 
tehát az előkészítő munkákat el lehetne végezni, 

- kérem a Jegyző urat, hogy a 2014. évi Sörfesztivál szervezésének helyzetéről adjon tájé-
koztatást, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- működik egy team, heti megbeszéléssel, 

- sajnos bizonyos kérdésekben csúszásban vagyunk, egy-két fellépőről le kellett monda-
nunk,  ill. módosítanunk kellett a tervezett fellépés időpontját, 
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- a műsorterv 95 %-os állapotú, 

- előrelépés, hogy együttműködünk a szabadkai Pannon RTV-vel, nyitunk külföld irányá-
ba, 

- alakul a rendezvény arculata (facebok, web site, ….), folyamatosan csepegtetjük a mű-
sort, folyik egy honlap készítés is, 

- komoly gondot okoz a belépőjegyek kérdése, van egy testületi döntés, melyben magasabb 
összegek szerepelnek, mint amit most mi javasolnánk, ezért kérni fogjuk a testületet en-
nek felülvizsgálatára, (napi jegyek /feln, gyermek/ - csüt. 14 órától 2.200 Ft/db, bérletek 
/4 napos/ 7.000 Ft/db /gyermek, nyugd. – nincs), 

- előrehaladott tárgyalások vannak, WC, konténer, villany kérdésében is megállapodás 
születetett, de a villanyszerelés a tervezettnél drágábban, elektromos vészhálózatot is lét-
rehozzunk, mely 300.000,-Ft-ba kerül, 

- színpad esetében a hang, fény rendben, a vállalkozó a színpadot 20 m2-rel kiegészíti térí-
tésmentesen, 

- vízi színpaddal kapcsolatban is megállapodtunk, a fellépőket a vállalkozó finanszírozza, 
látszódni fog, hogy nemzetközi a rendezvény, 

- jelenleg a személyi feltételek biztosítása, kiválasztása folyik, 12 pénztáros lesz figye-
lemmel az új pénztárgépes szisztémára is, 

 

Volovár Károly képviselő: 

- a korábbi társszervezőkkel volt-e egyeztetés a felmondással kapcsolatosan? 

 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- a szerződés felmondása kapcsán nem tudjuk, hogy lesz-e per, a felmondás előtt hosszas 
egyeztetés történt, kértük, hogy adjanak támpontot, van-e a szellemi terméküknek ára, de 
nem válaszoltak rá, utána jött a mindenki által ismert levél, azóta csend van, 

- vannak dolgok, amiket nem használhatunk, igyekszünk úgy megoldani a dolgot, hogy a 
legkevesebb súrlódási felülettel járjon, semmiben nem voltak hajlandók együttműködni, 

 

 

Több bejelentés nem hangzott el, Dr. Hegyes Edina alpolgármester megköszönte a megjele-
nést és az ülést 19,15 órakor bezárta.  

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

  (: Dr. Hegyes Edina :)   (: Csupity Zoltán :) 
  alpolgármester  címzetes főjegyző 

 

 


